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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َقاءِ ااِل َصََلِة  َباُب ): قال  ْْ
اَعًة إَِذا َأْجَدَبْت اْْلَْرُض وَ : ْسِِ ْوَها ََجَ ُقِحَط اْلـَمَطُر َصلَّ

 ُِ ا َوَعَظ النَّاَس َوُفَراَدى، َوِصَف َماُم اْلـُخُروَج ََلَ ، َوإَِذا َأَراَد اْْلِ  ،َها ِِف َمْوِضِعَها َوَأْحَكاِمَها َكِعيد 

َِّْوَبِة ِمْن اْلـَمَعاِص  ََِّشاُحنِ َوَتْرِك  ،َواْلـُخُروِج ِمْن اْلـَمَظالِـمِ  ،َوَأَمَرُهْم بِال َيامِ  ،ال َدَقةِ  ،َوالصِّ  ،َوالصَّ

ََِنظَُّف  ُرُجوَن فِيِه، َوَي ََِواِضًعا ،َوَيِعُدُهْم َيْوًما ََيْ ُرُج ُم ََِطيَُّب، َوََيْ ًعا ،َواَل َي ََِخشِّ ََِذلًَِّل  ،ُم  ،ُم

ْبَياِن اْلـمُ  ُيوُخ َوالصِّ ََلِح َوالشُّ يِن َوالصَّ ًعا، َوَمَعُه َأْهُل الدِّ َََِضِّ ِة ُم مَّ َميُِّزوَن، َوإِْن َخَرَج َأْهُل الذِّ

لِِمنَي  ْْ ْ  -اَل بَِيْوم  -ُمنَْفِرِديَن َعْن اْلـُم َِّْكبرِِي  ،، َفُيَصِّلِّ ِِبِمْ اُيْمنَُعو َل َُِِِحَها بِال ُثمَّ ََيُْطُب َواِحَدًة، َيْف

ِِ الَِِّي فِيَها اْْلَْمُر بِِه، َوَيْرَفُع َيَدْيِه َفَيْدُعو َوِقَراَءَة اْل  ،َكُخْطَبِة اْلِعيِد، َوُيْكثُِر فِيَها ااْلْسِِْغَفارَ  َيا

إََِل آِخِرِه، َوإِْن ُسُقوا َقْبَل ُخُروِجِهْم َشَكُروا  «ُمِغيًثااْسِقنَا َغْيًثا  اللُهمَّ » :َوِمنْهُ  ، النَّبيِّ بُِدَعاِء 

نُّ َأْن ََلُة َجاِمَعٌة، َوَلْيَس مِ َوَسَأُلوُه اْلـَمِزيَد ِمْن َفْضلِِه، َوُينَاَدى الصَّ  ،اهلل َْ َماِم، َوُي طَِها إِْذُن اْْلِ ْن ََشْ

ِل اْلـَمَطرِ  ِِ  ،َيِقَف ِِف َأوَّ اْلـِمَياُه َوِخيَف ِمْنَها ُسنَّ َأْن  َوإِْخَراُج َرْحلِِه َوثَِيابِِه لُِيِصيَبَها، َفإَِذا َزاَد

َوَمنَابِْت  ،َوُبُطوِن اْْلَْوِدَيةِ  ،َواْلَكامِ  ،ا، اللُهمَّ َعََل الظَِّراِب ُهمَّ َحَواَلْينَا َواَل َعَلْينَ اللَّ »َيُقوَل: 

َجرِ  ْلنَا َما اَل َطاَقَة َلنَا بِهِ »، «الشَّ مِّ نَا َواَل ُُتَ  .اْلَيَة( «َربَّ

َقاِء()َباُب َصََلِة ااِل قال:  ْْ
د النَّاس عن أن يسقي   االستسقاء هو الطَّلب من اهلل  ،ْسِِ

الة فسيأيت تفصيلها بعد قليٍل. -البدَّ أن نقيِّدها عند احلاجة-احلاجة  ا الصَّ  هبيئٍة معلومٍة، وأمَّ

 :االسِْقاء جاء ِف صيغ  أربع   ذكر فقهاؤنا أنَّ 

ل:[ ُد حكمُ  ]األمر األوَّ وا عىل أنَّ أفضل صيغ االستسقاء ما سُيور  ها يف هذا وقد نصُّ

الة.  الباب وهو الصَّ
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باالستسقاء، وملاذا  اهلل  فعله اخلطيب عىل املنرب بأن يدعو  ثمَّ يليه ما ي ثَّاين:[]األمر ال

وا هذه اهليئة عىل املنرب؟ قالوا : ألنَّ اخلطيب إذا دعا باالستسقاء عىل املنرب اْسُتِحبَّ له  خصُّ

 ه، بخالف سائر األدعية عىل املنرب فإنَّه ال يرفع يديه فيها.حينئٍذ أن يرفع يدي  

حابةو ا بدعٌة يْ ط  كغُ  ؛قد جاء عن مجٍع من الصَّ م قالوا: إَّنَّ  -أي رفع اليدين-ٍف وغريه أَّنَّ

 وسأذكره بعد قليٍل. ،إالَّ يف االستسقاء، كام جاء يف حديث أنسٍ 

جودأن يك األمر الثَّالث:  يف السُّ
ٍ
لوات، ون االستسقاء بدعاء ويف مظنَّة  ،ويف دبر الصَّ

عاء.  استجابة الدُّ

ابع: األمر يُّ يف  الرَّ امرِّ َِْوِعب»الَّذي ذكره العلامء، وهذا ذكره السَّ ْْ ويصحُّ - «الـُم

َِْوَعب» ْْ وكالمها يف معنًى متقارٍب: أنَّه يصحُّ أن يدعو   ،واسم مفعولٍ  اسم فاعلٍ  «الـُم

ن الباقون ولو  ن الباقون، فيدعو شخٌص ويؤمِّ  .غري صالٍة، ولو مل يكن يف منربٍ  يفشخٌص ويؤمِّ

قيا، أو أناٌس  روس يقوم شخٌص ويدعو، ويكون من دعائه طلب السُّ مثل يف بعض الدُّ

قيا ن الباقون ويرفعون أيدهيم، هذا مرشوٌع لطلب السُّ ولغريه كام  ،يف جملٍس يدعو أحدهم ويؤمِّ

 سأشري له بعد قليٍل.

َقاِء()َباُب َصََلِة ااِل فقول املصنِّف:  ْْ
حديثنا يف هذا الباب إنَّام هو ِّيِّ أنَّ ب  أراد أن يُ  ْسِِ

يُّ بكونه آكد  صيغ االستسقاء. امرِّ الة، وهو الَّذي عربَّ عنه السَّ ل وهو الصَّ  خاصٌّ بالنَّوع األوَّ

اَعًة َوُفَراَدى(  ؛َوُقِحَط اْلـَمَطرُ  ،)إَِذا َأْجَدَبْت اْْلَْرُض قال:  ْوَها ََجَ اًل باجلملة َصلَّ نبدأ أوَّ

بالبناء للمجهول، ودائاًم ُتْبن ى  ،)إَِذا َأْجَدَبْت اْْلَْرُض َوُقِحَط اْلـَمَطُر(األُوَل  وهي قوله: 

ر  الفاعل.  للمجهول؛ ألنَّ فيها نقًصا فاألنسب أالَّ ُيْذك 

يعني  (َأْجَدَبْت ) ،إَِذا َأْجَدَبْت اْْلَْرُض()إشكااًل عليها، قوله:  دُ ورِ نأخذها مجلًة مجلًة، وأُ 

ُع به مـامَّ يكون سببه املاء.وما يُ  ،قلَّ زرعها  نْت ف 
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فع هبا، وبعضهم يعربِّ باألرض هذه األرض املقصود هبا األرض املنت  )اْْلَْرُض( وقوله: 

أرٍض إذا أجدبت وكانت مسكونًة فيجوز صالة االستسقاء  املسكونة، وبناًء عىل ذلك فإنَّه كلُّ 

قيا هلا، سواًء كان املصِّلِّ ساكنًا يف األ وا عليه  ،رضوطلب السُّ أو ساكنًا يف غريها، وهذا نصُّ

 رصاحًة.

فالبلد األُوَل  قد ُسُقوا، والبلد  ،وبجانبهم بلٌد أخرى ،فلو أنَّ شخًصا يف بلدٍ  ؛وبناًء عليه

ْوا ُع للبلدتِّي مًعا أن يصلُّواوإنَّام عندهم موجِ  ،الثَّانية مل ُيْسق  فيطلبوا  ،ب صالة االستسقاء، فُيرْش 

قيا هلم قيا. السُّ  مًعا، إًذا هذا يتعلَّق بالسُّ

ا كبريٌة جًدا، قد يكون بعض مناطق اململكة املطر  ولذلك عندنا أحياًنا يف اململكة وألَّنَّ

له  تاء يف أوَّ امل دون اجلنوب مثاًل، ألنَّ غالًبا الشِّ فيها موجوٌد، وبعضها ال يكون كذلك، يف الشَّ

تاء يكون املطر عندنا يف شامل اململكة، جنوب ا يف أو يف آخِر الشِّ ململكة يكون مطرها يف الصَّ

امل قد ُسِقي حلاجة اآلخر، إًذا  ام، فنقول: يستسقي وإن كان صاحب الشَّ ليس مثل هذه األيَّ

 أرض الَّذي يدعو. ااملقصود هب

جل أو من غريه برشط أن تكون  ؛شاملةٌ ( )اْْلَْرضِ  :إًذا كلمةُ  تشمل الَّذي فيها الرَّ

ى هلامسكونًة، أمَّ  تي ال انتفاع للنَّاس هبا وال حاجة هلم، فال ُيْدع  ؛ لإلمجاع ا غري املسكونة الَّ

، فإنَّ صحاري   أحٌد هلا، حيث ال سكنى  ومل يستسِق  ،كثريًة يف جزيرة العرب مل يأهتا املطر الفعِّلِّ

 وال بغريه، هذه إذا أجدبت األرض. ،وال برعٍي  ،ال بزرعٍ  ؛ينتفع هبا فيها، ال أحد  

ليل عىل اجلملة األُوَل  أنَّ  ،)َوُقِحَط اْلـَمَطُر(قال:  ر عن وقته، الدَّ يعني قلَّ املطر، أو تأخَّ

 .«أجدبت اْلرض ؛فقال: يا رسول اهلل  أنَّ أعرابيًّا جاء للنَّبيِّ » :أنًسا لـامَّ ذكر

نن والثَّانية حديث عائشة   حوط ق  أنَّ النَّاس شكوا للنَّبيِّ » :عند أهل السُّ

 واحٍد من هذين األمرين سبٌب منفصٌل. كلَّ  وهذا يدلُّ عىل أنَّ  ،«القطر واملطر
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)إَِذا َأْجَدَبْت اْْلَْرُض َوُقِحَط عندنا هنا مجلٌة قبل أن آيت ألمٍر أريد تفصيله، قول املصنِّف: 

ذا ُقِحط  املطر ال: إق  قال بعض العلامء: إنَّ هذه اجلملة الواجب أن تكون مقلوبًة، فيُ  ،اْلـَمَطُر(

م   دَّ وأجدبت األرض، ملاذا؟ قالوا: ألنَّ إجداب األرض سببه قحوط املطر، فناسب أن ُيق 

بب عىل املسبَّب.  السَّ

تيب، إنَّ الو :ثمَّ من أورد هذا االستشكال ردَّ عىل نفسه، وقال: فإن قيل او ال تقتيض الرتَّ

تيب يف قول أغلب اللُّغويِّ  ي الطبًعا ه « اللَّبيب ينغم»ِّي، إالَّ ما حكاه ابن هشاٍم يف تقتيض الرتَّ

تيبعن بعض اللُّغويِِّّي  ا تقتيض الرتَّ وهذا عىل خالف األشهر عند اللُّغويِِّّي، فحينئٍذ نقول:  ،أَّنَّ

بب  .هذا كالمهم، جيوز تقديم املسبَّب عىل السَّ

بب لكن أنا يل نظٌر آخُر من كالم فقهائنا، نقول: إنَّ الواو هنا ليست م ن باب عطف السَّ

عىل املسبَّب، وإنَّام هي للمغايرة، فنقول: حقيقًة إنَّ سبب جواز صالة االستسقاء وجود واحٍد 

 من أمرين:

ا اإلجداب لألرض. -1  إمَّ

ا قحوط القطر. -2  وإمَّ

فهام سببان متغايران، فقد حيتاج النَّاس للمطر إلجداهبم مع عدم القحوط، وقد يكون 

 سببان. العكس، إًذا نقول: مها

ُع صالة االستسقاء وال دعاء االستسقاء  ببِّي أنَّنا نقول: ال ُترْش  وفائدة معرفة هذين السَّ

عُ وج  عىل املنرب إذا مل يُ  ببِّي، ال ُيرْش  ألنَّ االستسقاء عىل املنرب فيه سنٌن  ؛د واحٌد من هذين السَّ

ُع هلا إذا مل يُ  ،معيَّنةٌ  ببوج  فال ُيرْش   ِّي.د واحٌد من هذين السَّ

نة كلِّها يف بعض اأقول هذا مِل   صيًفا وشتاًء  ،لبلدان؟ ألينِّ وجدُت أنَّ بعض النَّاس يف السَّ

ى إالَّ إذا ُوِجد  املوجِ  يستسقي اهلل إذا )ب؛ ألنَّه قال: ، وظاهر كالم الفقهاء أنَّه ال ُيْست ْسق 

 معه.د عند رشطه فإذا انتفى ينتفي وج  واملرشوط يُ ، (أجدبت اْلرض صَلَّ 
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ببان؟  ل:ما مها السَّ بب األوَّ إذا أصبح للنَّاس  ،)إَِذا َأْجَدَبْت اْْلَْرُض(قول املصنِّف:  السَّ

  ُص قْ ن  ولغري ذلك من األسباب، ف   ،ولزرعهم ،لرعيهم ؛حاجٌة للامء
ِ
ُع عنده  املاء عندهم ُيرْش 

 ودعاًء يف اخلطبة. ،صالةً  ؛صالة االستسقاء

بب الثَّاين: ر ا السَّ فقد يكون النَّاس مل  ،ُقِحَط اْلـَمَطُر()ملطر عن وقته، وهذا معنى تأخُّ

ء الكثري، كام يُ  وعندهم من خري اهلل  ،جيدبوا د يف زماننا اآلن النَّاس عندهم مياه وج  الَّشَّ

ر. ،التَّحلية ر املطر عن وقته فحينئٍذ نستسقي ألجل التَّأخُّ  ومع ذلك إذا تأخَّ

ل فقد جتدب األ رض ومع ذلك النَّاس ال حيتاجون املطر، مثل بعض وكذلك األوَّ

البلدان يذكرون أنَّ مرص  ال متطر وإن جاءها املطر فقليٌل، وال ينتفعون باملطر وإنَّام ينتفعون 

هم املطر، وإنَّام ألجل أن يرتفع النِّيل هلم، ويأيت ال ألجل أن يأتي   بالنِّيل، فهم يستسقون اهلل 

، ر املطر ليس ذا أمهيٍَّة هلم بقدر ما هو إجداٌب لألرض. املطر عند دول املصبِّ  فتأخُّ

من  نسأل اهلل -كذلك أصحاب العيون الَّذي عنده عيون، واآلن قلَّت العيون 

املاء بأن  فأحياًنا الَّذي عنده عيوٌن ويسقي منها قد ال حيتاج املطر، وإنَّام يسأل اهلل  -فضله

واألرض حتتها عروٌق، يأيت املطر يف مكاٍن فريتفع  ، مكاٍن آخر  غيٌث يف يرتفع يف العيون بأن يأيت  

، وهذا مالحٌظ.  يف مكاٍن آخر 

ُف يف بعض املناطق يقولون: يأيت املطر يف البلدة الفالنيَّة فريتفع يف اآلبار عندنا،   ُيْعر 

ة موجوٌد عندنا يف جنوب اململكة، ويذكر بعض اإلخوان من أهل اليمن: إذا أمطرت املنطق

ْط عندك  الفالنيَّة ارتفع البئر عندنا، فتستسقي وإن كان املقصود ليس املطر لذاته ألنَّه مل ُيْقح 

ا سببان.  وإنَّام ألجل نفع األرض باإلجداب، إًذا عرفنا أَّنَّ

ْوَها( قال:  ْوَها( أي صلَّوا صالة االستسقاء، وقوله: )َصلَّ هنا يدلُّ عىل أنَّه إذا ُوِجد  )َصلَّ

ط ُط هلا إذن إماٍم، وال غري ذلك من الرشَّ ُط هلا عدٌد، وال ُيْشرت   ، فال ُيْشرت   ر 
، وال رشط غري ما ُذكِ

 ا، وتْركها يدلُّ عىل عدم ذكرها.ه  ك  ر  األمور؛ ألنَّ املصنِّف ت  
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وأقول لكم: إنَّه مل يذكر هذه  ،عندما نتكلَّم يف املخترصات الفقهيَّة :فائدٌة علميَّةٌ وهنا 

ا غري مرشوعٍة، أريدك أن تنتبه ألمرين؛ ألنَّ بعض النَّاس يفهم كالم الفقهاء املسألة ف دلَّ عىل أَّنَّ

 عىل غري وجهه.

ة األحكام من حيث  ل أدلَّ زَّ لون املخترصات الفقهيَّة كام ُتنـ  بعض النَّاس يقول: إنَّكم تنزِّ

كر، وهذا غري صحيٍح، وإنَّام  كر وعدم الذِّ هو من باب ربط ذهن طالب املفهوم واملنطوق والذِّ

أنَّ عدم ذكره دليٌل عىل عدم  :هنا مقصودٌ  [رْ ك  ذْ ]مل يُ العلم بكتاٍب قد حفظه، فيعلم أنَّ ما 

ٍ اعتباره، أو للتَّنبيه ألنَّ املؤلِّف قد فاته، فنقول: إنَّ هذا املفهوم غري معت    يل  زِ نْ ، فانتبه أنَّ ت  رب 

ة، ليس ألنَّه كمنزلة الرشَّ غاأللفاظ إنَّام هو دالئل األلفاظ اللُّ   .عويَّ

ًدا عند العلامء عدم اعتباره؛ ألنَّ م  ليس معت   هُ رْ كُ ذْ أنَّ املخترصات ما مل ت   األمر الثَّاين:

حه صاحب املخَِ »عندهم قاعدًة:  حه صاحب الْ َص أنَّ ما صحَّ ، وما صحَّ ٌٌ الِزامي، ب ُِ كُ  تصحي

ُم ال ، فُيَقدَّ ، ٌٌ نِّصِّ لة تصحي ُّ عَل االلِزاميِّ املطوَّ  «.َِّصحيٌ النَِّّصِّ

فقال لك: املذهب هو منصوص  ؛ولذلك إذا رأيت شخًصا يريد أن يثبت مذهًبا معيَّنًا

عف، رص  أو عدم ذكره يف الكتاب املخت   ،ِ الفالين  رص  الكتاب املخت   ، نقول: هذا من الضَّ  الفالينِّ

واب أن حتيل   الت، إذ املخت   بل الصَّ لغرض منها ما هو؟ استظهار طالب العلم ات ارص  للمطوَّ

 ومعرفتها فقط. ،للمسألة يف ذهنه

رها، فنحن مل نعامْ رص  املخت   لِ زِ نْ فال تُ  لها ات منزلًة فوق منزلتها، ويف نفس الوقت ال حتقِّ

واب دائاًم، أو ما مل تذكره ر  فيها هو الصَّ
، ومل نقل: إنَّ ما ُذكِ عيَّة ال شكَّ  معاملة النُّصوص الرشَّ

لكي يربط طالب العلم ألنَّه حفظ هذا املتن  ؛ليس معترًبا دائاًم، وإنَّام هي من باب املذاكرة

 فيستحرضه يف ذهنه دائاًم، أريدك أن تعلم هذه املسألة فقط.

اَعًة َوُفَراَدى(قال:  ْوَها ََجَ ىلَّ مجاعًة أفضل كام فعل النَّبيُّ  ،)َصلَّ  ، ولكن أن ُتص 

ا فرادى، يشمل هذا إذا صلَّوها مستوطنِّي أو مقيمِّي، حرًضا أو سفًرا، يصلُّوَّن)َوُفَراَدى( 

 قاعدة
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ُر كام سيأيت  رَّ بب موجوًدا فُتك  ُر، بل ما دام السَّ رَّ ذكوًرا أو إناًثا فكلُّهم يصلُّوَّنا، وال يلزم أالَّ ُتك 

 بعد قليٍل.

ُِ )وَ قال:  ىلَّ  َها ِِف َمْوِضِعَها(ِصَف  فيه، وهو خارج البلد.موضعها أي املحلُّ الَّذي ُتص 

) ا تأخذ )َوَأْحَكاِمَها َكِعيد  وائد أي أَّنَّ وما  ،أحكام صالة العيد، من حيث التَّكبريات الزَّ

ُر بينهن بُّ من القراءة فيها، واخلطبة ،ُيْذك   .وهيئة اخلطبة ،وما ُيْست ح 

الة، فإنَّ من فاتته مع النَّاس ُيرْش   ها ُع له أن يقضي  كذلك أيًضا فيام يتعلَّق بقضاء الصَّ

 مجاعًة وفرادى وهكذا.

(قوله:  هي تصحُّ أن تكون حكاًم، فرييد أن يقول لك: ارجع لباب صالة العيدين  )َكِعيد 

تي هنا. تي هناك مثل األحكام الَّ  فيكون األحكام الَّ

ل فيها، أراد أن يقول لك: من ات ال تعلي  رص  ويصحُّ أن تكون تعلياًل، وإن كانت املخت  

 لتَّعليل أنَّه قد جاء النَّقل أنَّ االستسقاء كالعيد.باب ا

سنَّة االسِْقاء كْنَّة »أنَّه قال:  وما هو النَّقل؟ روى البيهقيُّ عن ابن عبَّاس 

فة ؛وهذا يشمل مجيع األشياء «العيدين  كصالة العيد. ،واألحكام ،واملوضع ،سواًء يف الصِّ

مذيِّ وهذا اللَّفظ اخرتته ملاذا؟ ألنَّ أصل احل ها كصَلة العيد» :ديث يف الرتِّ  «فصَلَّ

الة، ولكن  لفظ البيهقيِّ أوضح. فذلك متعلٌِّق بالصَّ

َماُم اْلـُخُروَج لَ قال:  )َوَعَظ النَّاَس َوَأَمَرُهْم  ، مثل ما فعل النَّبيُّ  ،َها(ـ)َوإَِذا َأَراَد اْْلِ

َِّْوَبِة ِمنْ  وهي املعايص  ؛ذلك ألنَّ هذه األمور ؛ـَمَظالِـِم(الْ  اْلـَمَعاِص َواْلـُخُروِج ِمنَ  بِال

بب يف منع الق     ٻ ٻ ٻ ٱ ژ : ر، وقد جاء يف كتاب اهلل طْ واخلروج من املظامل هي السَّ

رع  وهو ژ ڀ ژ ،رطْ وهو الق   ژڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ما تنبته من الزَّ
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الة،  املانع   لِ زِ أ  ر، ف  طْ ونحوه، فدلَّ ذلك عىل أنَّ اإلمام ينبَّه النَّاس عىل املانع من الق   قبل فعل الصَّ

لف ذلك كام سأذكر بعد قليٍل.  وهذا مناسٌب، وقد جاء عن السَّ

 ألنَّ الظُّلم يف حقِّ العباد يمنع اخلري. ؛اْلـَمَظالِـِم( )َواْلـُخُروِج ِمنَ قال: 

ََِّشاُحنِ قال:  أنَّ » :قد جاءوال ضغينٌة، و يعني أالَّ يكون بِّي النَّاس شحناءُ  ،()َوَتْرِك ال

فام دام لك تشاحٌن فلن ُيْرف ع  ، «اْلعامل ُتْرَفُع ِف كلِّ اثنني ومخيس  إالَّ أن يكون بني اثنني تشاحنٌ 

 تجاب دعاؤه.ْس عملك، ومن ال ُيْرف ُع عمله لن يُ 

به خري النَّاس، كام أنَّه سبٌب يمنع رفع  قالوا: وألنَّ التَّشاحن أيًضا سبٌب يمنع اهلل 

ًة يريد أن ُيْعلِم  النَّاس خرًيا  يمنع اخلري، وقد كان النَّبيُّ العمل ف وهو معرفة ليلة  ؛خرج مرَّ

إِِّنِّ َخَرْجُت »:  ورفعا صوهتام بالكالم، فقال النَّبيُّ  ،واختصام ،فتالحا ،القدر فتشاحن اثنان

َََِلَحا ُفََلٌن َوُفََل  ُكْم بَِلْيَلِة اْلَقْدِر َف َُِهاٌن فَ ُأِريُد َأْن َأْخِِبَ ي ِّْ اخلري بسبب  فدلَّ عىل أنَّه ُرفِع   ،«ُن

 تشاحن بعض النَّاس.

 ولذلك جيب عىل املسلم أن جيعل قلبه سلياًم إلخوانه املسلمِّي، وهذه من أهمِّ األمور.

نه مجٌع من أهل العلم أنَّ رجاًل شهد له النَّبيُّ  ،ووقد جاء يف حديث عبداهلل بن عمرٍ   وحسَّ

وهذا احلديث يدلُّ له شواهٌد  ،«إِّنِّ أبيت وليس ِف قلبي غل، عَل أحد  »لـامَّ قال: له باجلنَّة  

ا.  كثريٌة عىل معناه، ولذلك فإنَّ سالمة القلب عظيمٌة جدًّ

واألصمعيُّ للفائدة يقولون عنه: هو - أنَّ األصمعيَّ قال: جئت الباديةومن العجائب 

ل من ذكر   -عاش فيها لـامَّ جاء إَل البادية، فهي أرض باديةٍ  هبذا االسم؛ ألنَّه «القصيم»أوَّ

يقول: جئت البادية ألتعلَّم، فوجدت رجاًل أعرابيًّا قد طال عمره، فقلت ما سبب طول 

 د يف قلبي غلٌّ عىل أحٍد.وج  عمرك؟ فقال: إنَّه ال يُ 

امء واألرض، وسبٌب فرتك التَّشاحن وترك الغلِّ سبٌب   لب اخلري،جل للربكة يف السَّ

نوب عند اهلل  ،وسبٌب لطول العمر  .ومغفرة الذُّ
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َدَقِة(قال:  َياِم َوالصَّ بب بأن يأمر اإلمامُ  ،)َوالصِّ ائم  السَّ يام قالوا: ألنَّ الصَّ النَّاس بالصِّ

مذيِّ أنَّ النَّبيَّ  ى إجابة دعائه، وقد جاء عند الرتِّ ائِِم اَل ُتَردُّ »قال:   ُيْرج   .«َدْعَوُة الصَّ

ا  كاة سبٌب ملنع الق  وأمَّ دقة قالوا: ألنَّ منع الزَّ كاة طْ األمر بالصَّ دقة والزَّ ر، فمن أدَّى الصَّ

للنَّاس بالقطر، هذا ما يتعلَّق بفعل  الواجبة وزاد عليها فإنَّه يكون سبًبا جالًبا لرمحة اهلل 

 األمرين.

اق بإسناٍد صحيٍح  زَّ ا األمر هبام فقد ثبت عند عبدالرَّ أمر  عمَر بن عبدالعزيز أنَّ » :أمَّ

قوا قبل اخلروج  ،وأمرهم أن يصوموا -هبذا اللَّفظ–النَّاس أن َيرجوا وأمرهم  وأن يِصدَّ

 وهذا يدلُّ عىل هذا األمر.، «لَلسِْقاء

 ال نعلم هلا 
ٍ
ء؟ ألنَّ بعض اإلخوان يقولون: الفقهاء يأتون بأشياء ملاذا قلت هذا الَّشَّ

لف أصاًل، هذا  عن عمر  بن عبدالعزيز وعن غريه، لكن قد  -ضوان اهلل عليهمر-ثبت عن السَّ

د يف بعض الكتب وقد خيفى، كام ذكرت لكم دائاًم أنَّ هناك مصنَّفاٍت عظيمًة من مصنَّفاِت وج  يُ 

ْت  «مسنن اْلثر»اإلسالم غري موجودٍة مثل  اراوكتب أيب حفٍص  ،لو ُوِجد  وغريه من  ،بن النَّجَّ

ة  ،أهل العلم  «.ن سعيد  بن منصور  سن»وتتمَّ

ُرُجوَن فِيِه(قال:  أنَّه واعد » :يف حديث عائشة    كام فعل النَّبيَّ  ،)َوَيِعُدُهْم َيْوًما ََيْ

لكي جيتمعوا وإذا اجتمع النَّاس كان أحرى باخلشوع ؛ «النَّاس أو وعد النَّاس يوًما َيرجون فيه

 والتَّذلُّل.

َِنَظَُّف(قال:  ائد من أظفره، وما فيه من رائحٌة من جسدهمعنى يتنظَّف أي ي )َوَي  ؛زيل الزَّ

 يف ثوٍب ونحوه.

ملاذا يتنظَّف؟ قالوا: ألنَّ املكان مكان اجتامٍع للنَّاس، فلو مل يتنظَّف آلذاهم برائحة عرقه، 

 وآذاهم بوسخ ثوبه، فاملناسب أن يتنظَّف.
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َِنَظَُّف( قوله:  ي)َوَي ينة مستحبٌَّة يف العيد املقصود النَّظافة، وليس املقصود الزِّ نة، الزِّ

 واجلمعة، وليس يف صالة االستسقاء؛ ألنَّ املناسب التَّذلُّل كام سيأيت.

ََِطيَُّب(قال:  ألنَّ التَّطيُّب إنَّام هو للجمعة والعيد، وال يكون يف ذلك ألنَّه ليس  ؛)َواَل َي

ينة، ليس املحلُّ حملَّ زينٍة.  للزِّ

ََِواِض قال:  ُرُج ُم ًعا ،ًعا)َوََيْ ََِخشِّ ََِذلًَِّل  ،ُم ًعا( ،ُم َََِضِّ ليل عىل ذلك ما ثبت عند أيب  ،ُم الدَّ

مذيِّ من حديث ابن عبَّاسٍ   ،مِذلًَِّل  -هبذا النَّصِّ –خرج لَلسِْقاء   أنَّ النَّبيَّ » :داود  والرتِّ

ًعا ًعا ،مِواضًعا ،مِخشِّ َِّى أتى ،مَِضِّ  .]بلفظها[أتى  « الـُمَصَلَّ  ح

ع  -ة اهلل عليهمرمح-والفقهاء  اح احلديث أيًضا ذكروا الفرق بِّي التَّواضع والتَّخشُّ ورشَّ

ع، فذكروا الفرق بينها:  والتَّذلُّل والتَّرضُّ

 .أنَّ التَّواضع يكون يف البدن 

 .ع فيكون يف القلب ا التَّخشُّ  وأمَّ

 .ا التَّذلُّل فيكون يف الثِّياب  وأمَّ

 .ع فيكون باللِّسان ا التَّرضُّ  وأمَّ

الة خيرج بسكينٍة ووقاٍر.و  هذه مثل ما ذكرنا يف فصل آداب املَّش إَل الصَّ

كينة  :منها؛ والوقار؟ ثالثة أقوالٍ  ما الفرق بِّي السَّ

كينة يف صفة املَّش، فال يكون مرسًعا، والوقار يف سائر اجلوارح، يف النَّظر  أنَّ السَّ

ك يديه، فالعربيَّة د فيها لفظان مرتادفان من كلِّ وجٍه وج  ال يُ  واليدين فال يتلفَّت ببرصه وال حيرِّ

 عند كثرٍي من اللُّغويِِّّي.

ًة،  )َوَمَعُه(أي مع اإلمام، وقوله:  )َوَمَعُه(قال:  بُّ إخراج هؤالء خاصَّ يدلُّ عىل أنَّه ُيْست ح 

بيان بعد قليٍل.  وسنتكلَّم عن الصِّ
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يِن(قال:  ين؛ ألنَّ  )َوَمَعُه َأْهُل الدِّ كان أقرب  من كان أقرب هلل  أي أصحاب الدِّ

حابة  ين، فثبت أنَّ عمر  استسقى  باستجابة دعائه، وقد كان الصَّ يستسقون بأهل الدِّ

، وثبت عن غريهم أنَّه قال: أتاين  حابة بعده استسقوا باألسود بن يزيد  بالعبَّاس، وثبت الصَّ

ْن ُيْست   ُف يف البلدان م  ى هبم فُيْعر  ذين ُيْست ْسق  ى به، وهذا موبعض الَّ جوٌد حتَّى يف كالم ْسق 

 :العرب قدياًم 

َقى الْ  ُض يَ بْ أَ وَ  ْْ َِ ْْ  .هِ هِ ْج وَ بِ  مُ اَم غَ ُي

الح أحرى  ن الباقون، فالصَّ احلون ويؤمِّ احلِّي أي بدعائهم، فيدعو الصَّ واالستسقاء بالصَّ

عاء.ج  ت  ْس أن يُ  ًعا، وأعلم بصيغ الدُّ  اب دعاؤه من جهٍة؛ ألنَّه أشدُّ ترضُّ

يِن(ا إذً  الح من باب  )َأْهُل الدِّ ين والصَّ الح، وعربَّ بالدِّ املراد هبم أهل التَّديُّن والصَّ

الح والتَّأكيد؛ ليجمع الثِّ  ، ولكنَّه من باب الصَّ نتِّي التَّأكيد؛ ألنَّ كلَّ النَّاس عندهم ديٌن وال شكَّ

عاء.  مًعا، فهم مظنَّة إجابة الدُّ

ُيوُخ(قال:  ُيوُخ(املراد بـ )َوالشُّ نِّ  )َوالشُّ ؛ ألنَّ األصل أنَّ املرء إذا جاوز من العمر كبار السِّ

نيا ويتعلَّق بربِّ سنًّا فإنَّه تنقطع عالئقُ  نِّ ه بالدُّ يوخ كبار السِّ ، وهذا واضٌح يف أكثِر الشُّ ا ه أكثر  ، وأمَّ

ُق بحكم األغلب. النَّادر منهم فإنَّه ال عربة    به، وال ُيْلح 

ُمُهمُ » : ث النَّبيِّ وقد جاء يف حدي ِواَل  ،َواَل َينُْظُر إَِلْيِهمْ ، اهلل  أنَّ ثَلثًة ال يكلِّ

يِهْم  ،  «ُأَشْيِمٌط َزان   -منهم–ُيَزكِّ ه أكثر  نِّ يتعلَّق بربِّ هذا من القلَّة، ولكنَّ األغلب أنَّ كبري السِّ

نيا لربِّ  جلَّ وعال، فهم أحرى بإجابة  هولذلك جتد كثرًيا منهم إذا كرب يف سنِّه انقطع عن الدُّ

 دعائهم.

ْبَياِن اْلـُمَميُِّزوَن(قال:  الة ؛)َوالصِّ بيَّ املميِّز حيسن الصَّ عاء  ،ألنَّ الصَّ وحيسن الدُّ

ع، ويعرف فائدة االستسقاء، ويف نفس الوقت هو مميٌِّز، بخالف غري املميِّز، فإنَّ غري  والتَّرضُّ
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بيُّ املميِّز مل يصل سنَّ البلوغ فلم ُتْكت ْب عليه سيِّ  هذه األشياء، نُ ِس املميِّز ال حُيْ  ئاٌت، وهذا الصَّ

 وحينئٍذ فإنَّه قد يكون دعاؤه متقبَّاًل.

يت اآلن فلعلَّ بعض اإلخوان يراجعهاونُ –وقد جاء يف بعض اآلثار  م كانوا  -سِّ أَّنَّ

لف أنَّه ، فجاء عن بعض السَّ بيِّ كان يرجو دعاء  يرجون دعاء املريض ويرجون دعاء الصَّ

بيان املميِّزين سنٌَّة. ، إًذا خروج الصِّ بيِّ  الصَّ

بيان غري املميِّزين فإنَّ خروجهم مباٌح، وهذا هو مفهوم كلمة  ا الصِّ غري )اْلـُمَميُِّزوَن( أمَّ

 املميِّز يكون مباًحا.

لِِمنَي(قال:  ْْ ِة ُمنَْفِرِديَن َعْن اْلـُم مَّ ني إذا خرجوا من غري طلٍب، يع )َوإِْن َخَرَج َأْهُل الذِّ

بُّ خروجهم،  ُه أن يطلب اإلمام منهم أن خيرجوا، وال ُيْست ح  ا طلبهم يف اخلروج قالوا: فُيْكر  وأمَّ

 ْ م خي   ون.ُج رُ لكن إن طلبوا اخلروج فإَّنَّ

ة؟ قال: ألنَّ هلم مصلحةً ملاذا خيرج هؤالء أهل  مَّ  أن يسقي   يف االستسقاء لعل اهلل  الذِّ

 هذا من جهٍة. النَّاس،

عاء قد جُي   اب من الكافر، اب من املسلم، وقد جُي  من جهٍة أخرى، لتعلم أنَّ إجابة الدُّ

فإنَّ هؤالء الَّذين يستسقون ال ، [٦2النمل: ] ژ   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ژ  ولذلك يقول اهلل 

ديد لربِّه جلَّ وعال ف     جلَّ وعال دعوته.اهلل ُب يجِ يُ تعلم من الَّذي يكون يف قلبه االضطرار الشَّ

مل يستثنوا أحًدا مسلاًم  ژ   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ژ  ولذلك أهل العلم يف قول اهلل 

ديد فإنَّ اهلل  ا ووقع يف قلبه االضطرار الشَّ ا أو فاجًرا، فكلُّ من كان مضطرًّ كان أو كافًرا، برًّ

حتَّى  يتعلَّق بربِّه جييب دعائه، وهذا مالحٌظ، بعض النَّاس قد يقع يف قلبه من االضطرار ما 

د    أنَّه قد اْسُتِجيب  دعاؤه. وجيزم   يتأكَّ
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أي يف صيغته رشٌك ومع ذلك  ،بل أعطيك أعظم من هذا، قد يدعو املضطرُّ بدعاء رشكٍ 

اُب دعاؤه، بل قد يدعو املضطرُّ عند وثٍن فيُ  وال  ،اب دعاؤه، ال لكونه دعا برشكٍ ج  ت  ْس ُيْست ج 

 ووقع يف قلبه من االضطرار. ،ام ملا وقر يف قلبهوإنَّ  ،لكونه دعا عند وثنٍ 

الَّذي يدعو عرفت ما يقع فيه بعض النَّاس  ،وعرفته هناك يف قضيَّة ،إذا عرفت ذلك هنا

ب، أو أنَّني دعوت يف املكان الفالينِّ  ياق املجرَّ عاء عند قرب فالٍن هو الرتِّ  عندما يقولون: إنَّ الدُّ

يب فقد تكون االستجابة بسبب جِ تُ إن كان قد اْس  ،نقول: اليل فافعل مثِّل،  يب  جِ تُ فاْس 

ء. االضطرار، أو أنَّه قدٌر سابٌق قبل دعاء اهلل   ذلك املرء هلذا الَّشَّ

فاملقصود من هذا أنَّه جيب أن يعلم املسلم أنَّ االضطرار سبٌب من أسباب استجابة 

عاء، وقد يكون االضطرار من كافٍر، فحينئٍذ ال يُ  ون من اخلروج ولكنَّهم يكونون عُ ن  مْ الدُّ

 منعزلِّي، كام سيذكر املؤلِّف.

لِِمنَي قال:  ْْ ِة ُمنَْفِرِديَن َعْن اْلـُم مَّ ْ  -اَل بَِيْوم  -)َوإِْن َخَرَج َأْهُل الذِّ إًذا خيرجون  ،(اُيْمنَُعو َل

هبم عذاٌب، ؟ قالوا: ألنَّه خرج أقواٌم يستسقون فنزل م  ـدين، وال خيرجون مع املسلمِّي، لِ منفر

وهم قوم عاٌد لـامَّ خرجوا يستسقون نزل هبم عذاٌب، فمن املناسب أن خيرج غري املسلمِّي 

م غري مسلمِّي وخرجوا يستسقون فأصاهبم  ؛منفردين عنهم؛ خشية مشاهبة قوم عادٍ  فإَّنَّ

 العذاب.

لِِمنَي قال:  ْْ ( -)َعْن اْلـُم ال خيرجون يف يعني خيرجون مع املسلمِّي يف يومهم، واَل بَِيْوم 

ًرا  ، إذ لو خرجوا يف يوٍم آخر  وجاء القطر يف يومهم أو استجيب هلم قد يكون ذلك مؤثِّ يوٍم آخر 

 يف ضعفة القلوب.

، هذا كالم أهل العلم مجيًعا اب للمسلم ال شج  ت  ْس اب هلم وال يُ ج  ت  ْس نعم نقول: قد يُ  كَّ

نَّ ذلك وقع يف قلبه من االضطرار ما ال يقع يف اب ملسلٍم؛ ألج  ت  ْس اب لكافٍر وال يُ ج  ت  ْس نَّه قد يُ أ

عاء، منها ل، لكن املسلم عنده أسباٌب أخرى لقبول الدُّ  :األوَّ
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عاء، و ،رفع اليدين وتوحيده، هذه أسباٌب إلجابة  ،باهلل قبل ذلك  ناميواإلصيغ الدُّ

عاء،   من أعظم األسباب االضطرار.والدُّ

ْ قال:  ا  اُعوُيْمن   أي مل( اُيْمنَُعو )َل  .ه مكروهٌ فإنَّ  [همخروج طلب]من اخلروج، أمَّ

مثل ما سبق يصِّلِّ هبم كصالة العيد متاًما، مثل ما سبق معنا قبل )َفُيَصِّلِّ ِِبِْم( قال: 

 قليٍل.

 أي خطبًة واحدًة. )ُثمَّ ََيُْطُب َواِحَدًة(قال: 

 عندنا هنا مْألِان:

:ااملسألة  ( يف قوله:  ألُوَل  ؟ يعني وهذه مسأ)ُثمَّ ٌة أريد أن تنتبهوا هلا، ما معنى ُثمَّ لٌة مهمَّ

الة، ثمَّ يأيت باخلط تيب، يبدأ بالصَّ م  !بة بعدها كهيئة العيد، أليس كذلكالرتَّ ليس كاجلمعة يقدِّ

الة.  اخلطبة عىل الصَّ

الة؟ نقول:  ليل عىل أنَّ اخلطبة تكون بعد الصَّ ليل، ما الدَّ اًل بالدَّ  ن:عندنا دليَلنأيت أوَّ

ل: محن عن أيب د بن عبدالرَّ يْ من حديث مُح   هْ أمحُد وابن ماجما روى اإلمام  الدليل األوَّ

ا أنَّه صىلَّ ثمَّ خطبهذا نصٌّ رص ،«صَلَّ ِبم ثمَّ خطب  أنَّ النَّبيَّ » هريرة    .يٌح جدًّ

حه البصرييُّ  «هْ زوائد ابن ماج» هذا احلديث لـامَّ ذكره صاحب  الق  قد ال يُ و ،صحَّ

ء، أوق  وإنَّام يُ  ،بتصحيحه ت جُّ به، واحتجَّ به أمحدُ  ال بحسنه بعض الَّشِّ  .حُيْ

الة عىل اخلطبة يف صالة االستسقاء. م الصَّ دَّ  فهذا نصٌّ رصيٌح عىل أنَّه ُتق 

م صَلَّ صَلة االسِْقاء » :ويدلُّ هلا أيًضا ما جاء يف عموم حديث ابن عبَّاٍس املتقدِّ

وهذا يدلُّ  ،«سنَّة االسِْقاء كْنَّة العيد» :اآلخر عند البيهقيِّ  ويف لفظ ،«كصَلة العيد

 .ه، وهذا بمنطوقهبعموم

، وقد ُأِعلَّ  -حديث أيب هريرة  –بعض النَّاس يقول: إنَّ هذا احلديث ضعيٌف  وال يصحُّ

اوي   هريِّ عن مُح   بأنَّ الرَّ ال: باالختالف ٍد، وهو النُّعامن بن سعٍد، أعلَّه ابن خزيمة  قيْ له عن الزُّ
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واة رواه من غري حديث أيب هريرة   ، فإنَّ غريه من الرُّ هريِّ وبلفٍظ خمتلٍف، وهذا يقول:  ،عىل الزُّ

، فالبدَّ  هريُّ ة املسلمِّي، عليه مدار احلديث، أربٌع عليهم مدار احلديث منهم الزُّ هريُّ من أئمَّ الزُّ

 وليس حديًثا واحًدا. ،أن يكون عنده أكثُر من حديٍث 

ًة أنَّ هذا و هريِّ فبعض أهل العلم أمىض حديثه، وخاصَّ ا بعض من رواه عن الزُّ أمَّ

ا  ابق، هذا واحٌد، وأنا أطلت يف هذه املسألة ألَّنَّ احلديث يشهد له عموم حديث ابن عبَّاٍس السَّ

ٌة ودائاًم تثار عندنا.  مهمَّ

حي األمر الثَّاين: تي جاءت يف الصَّ من حديث عن  أكثر يفح يقولون: إنَّ األحاديث الَّ

الةأنَّه كان خيطب ويصِّلِّ بعدها، فحينئٍذ تكو  النَّبيِّ  مًة عىل الصَّ  .ن اخلطبة مقدَّ

الة ال يُ  د فيها رصاحًة، وج  نقول: إنَّ فقهاءنا قالوا: إنَّ كلَّ حديٍث فيه أنَّ اخلطبة قبل الصَّ

 فهو واحٌد من اثنِّي:

ا أن يكون احلديث قال:  -1 ة  ،«خطب وصىلَّ »إمَّ تيب، عامَّ والواو ال تقتيض الرتَّ

تيب عندهم الة قبل اخلطبة،  ،«خطب وصىلَّ » ،اللُّغويِِّّي ال تقتيض الرتَّ قد تكون الصَّ

حيح كلُّها  تي يف الصَّ لو قال: خطب ثمَّ صىلَّ نقول: نعم هذا دليٌل، كلُّ األحاديث الَّ

 .(ثمَّ صىلَّ  خطب)حديث ابن عبَّاٍس وغريه، وليس فيها  ،«خطب وصىلَّ »

تي فيها  -2 فحينئٍذ يكون املعنى أنَّ كلَّ « دعا» «دعا ثمَّ صىلَّ » ( هي:ثمَّ )أنَّ األلفاظ الَّ

تيب، أو التَّرصيح فيه  ا أن يكون ليس فيه ترصيٌح يف الرتَّ أنَّ بما ورد يف األحاديث إمَّ

ا خطبةٌ  وهذا ذكره  د حديٌث رصيٌح،وج  ، ال يُ ما قبل اخلطبة دعاٌء، وال ترصيح بأَّنَّ

 بعض فقهائنا.

وقد وجدت بعض املعارصين مجع مجيع األحاديث يف االستسقاء، واألحاديث يف خطبة 

ا قبل، فوجدت كالمه صحيًحا،  تي بعد بحث هذا احلديث االستسقاء وأَّنَّ كلُّ األحاديث الَّ

ال (ثمَّ )، وما كان فيه (ثمَّ )ترصيٌح بـ اد فيهوج  أوردها ال يُ  ة إنَّام يكون دعاًء فالَّذي قبل الصَّ
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وليس خطبًة، ولذلك أخذ فقهاؤنا بالعموم كام ذكرت لكم قبل قليٍل، وللحديث الَّذي شهد له 

م، إًذا هذا ما يتعلَّق بقوله:  (.العموم املتقدِّ  )ُثمَّ

  ملاذا خيطب خطبًة واحدًة؟ قالوا: ألنَّه مل يرد عن النَّبيِّ  )ُثمَّ ََيُْطُب َواِحَدًة(قال: 

خيطب خطبًة واحدًة، كلُّ األحاديث واآلثار   ا أنَّه خطب خطبتِّي، وإنَّام كان النَّبيُّ مطلقً 

تي ُنِقل ْت أثبتت اخلطبة، إنَّام خطب خطبًة واحدًة، مل يأِت   أكثُر من ذلك. الَّ

َِّْكبرِِي(قال:  َُِِِحَها بِال سنَّة  أنَّ » :أي يفتتح اخلطبة بالتَّكبري، ملا جاء عن ابن عبَّاسٍ  ،)َيْف

 .«االسِْقاء كْنَّة العيد

َِّْكبرِِي(قال:  َُِِِحَها بِال أي يفتتح اخلطبة بالتَّكبري، أي تسع تكبرياٍت نسًقا، يدلُّ عىل  )َيْف

 افتتاحها بالتَّكبري ما سبق وذكرت لك من حديث ابن عبَّاٍس عمومه.

ما يدلُّ عىل أنَّ اخلطبة  من حديث ابن عبَّاسٍ  «املعجم اْلوسط»وقد جاء عند الطَّرباينِّ يف 

لـامَّ   أنَّ النَّبيَّ » :عن ابن عبَّاسٍ  «املعجم اْلوسط»ُتْفت ت ُح بالتَّكبري، فقد جاء عند الطَّرباينِّ يف 

الة هنا فاملراد بالتَّكبري ،«قىض صَلته رفع يديه وكِبَّ تكبريًة قبل أن يِْْقي ، ليس تكبري الصَّ

ل عىل التَّكبري  قبل اخلطبة ودعاء االستسقاء. وإنَّام حُيْم 

 أي كهيئة خطبة العيد األُوَل  دون الثَّانية، من حيث العدد وغريه. )َكُخْطَبِة اْلِعيِد(قال: 

 كام جاء عن عمر  أنَّه خطب ومل يزد عىل االستغفار.)َوُيْكثُِر فِيَها ااْلْسِِْغَفاَر( قال: 

ِِ الَِِّي فِيَها اْْلَْمرُ  تي فيها االستغفار أي باألمر  بِِه( )َوِقَراَءَة اْلَيا وقراءة اآليات الَّ

ها وبعضهم قال: ال كلُّ ما فيه استغفاٌر، وال شكَّ أنَّ اإلتيان هبذه  ،باالستغفار، بعضهم عدَّ

رٌة. ا مذكِّ تي يف القرآن هي أكمل ألَّنَّ  األدعية الَّ

خطب بالنَّاس   أبا موسى اْلشعريَّ أنَّ » :وقد روى الفريايبُّ يف أحكام العيدين

حابة  دْ ورِ وأوردها كاملًة، ومل يُ  «خطبة عيد   يف هذه اخلطبة إالَّ آياٍت، وقد كان من دأب الصَّ
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أن يكون أكثر ذكرهم يف اخلطبة آياٍت من القرآن، فمن املناسب أنَّ املرء يف خطبة العيد  

تي فيها األمر باال  ستغفار.أن يذكر االستغفار عموًما، وأن يذكر اآليات الَّ

فخطب خطبًة ليْت كخطبِكم »: ، قاللـامَّ ذكر اخلطبة هذه يقول ابن عبَّاٍس 

،  ،«ليْت كخطبِكم هذه»قول ابن عبَّاٍس:  ،«هذه  :كلُّها صحيحةٌ ومحلوها عَل معان 

ل:  أي ليست خطبتِّي وإنَّام خطبٌة واحدٌة. ،«ليْت كخطبِكم هذه»أنَّ قوله:  املعنى األوَّ

آيات  ذكرأي كلُّها استغفاٌر، و ،«ليْت كخطبِكم هذه»أنَّ قوله:  :املعنى الثَّاين

 االستغفار.

ال املعنى الثَّالث: م اخلطبة عىل الصَّ ا عىل من قدَّ ا كانت ردًّ ة، هذا توجيه فقهائنا، أَّنَّ

ا عليهم،  ،«ليْت كخطبِكم هذه»نَّ قول ابن عبَّاٍس: إفيقولون:  أي كخطبة اجلمعة، فتكون ردًّ

الة، ال قبلها.فتكون د  لياًل عىل أنَّ اخلطبة تكون بعد الصَّ

نَّ اإلمام مالًكا كان بعض أهل املدينة يف زمانه خيطبون لالستسقاء قبل إ :ولذلك يقولون

الة، لِ  الة، فأمر مالٌك بأن تكون اخلطبة بعد الصَّ نَّة يف ذلك، مع أنَّه   ظهر له ام  ـالصَّ من السُّ

 يف املدينة. اء وبيِّنً كان ظاهًرا عنده هذا الَّشَّ 

وخمالفة مالٍك لعمل بعض أهل املدينة، وال نقول: لعمل أهل املدينة فيها، يدلَّ عىل أنَّ 

ًة ليل كان جليًّا وواضًحا عندهم، الدَّ  ، بل وخاصَّ هريِّ أنتم تعرفون أنَّ مالًكا روى عن الزُّ

هريُّ روى عنه، وإن كان يقولون: إنَّ مالًكا قال به بوصٍف كان ما روى عنِّي؛ ألنَّه نس : ليتهوالزُّ

 ، فاملقصود من هذا أنَّ مالًكا رجع هلذا.ال يرتضيه مالٌك 

، فراسل مالًكا فقال: خالفت   وريُّ ما  طبًعا جاء اللَّيث بن سعٍد، كام نقل ذلك عبَّاس الدُّ

الة يف االستسقاء.  كان يف بلدك من تقديم اخلطبة عىل الصَّ

أنَّ رفع اليدين يف دعاء االستسقاء يف خطبة )َوَيْرَفُع َيَدْيِه(  :عندنا يفْيِه( )َوَيْرَفُع َيَد قال: 

ويف غريها سنٌَّة، وقد ثبت يف ذلك مجٌع من األحاديث،  ،ويف خطبة اجلمعة ،صالة االستسقاء
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عاء  -أي اخلطيب–ال يرفع يديه »أنَّه قال:  منها ما ثبت من حديث أنٍس  ِف يشء  من الدُّ

 أي اخلطيب، وسأرجع هلا بعد قليٍل.« ال يرفع يديه»إًذا فقوله: ، « االسِْقاءإالَّ ِف

َِّى يظهر   وكان النَّبيُّ »وجاء أيًضا يف بعض طرق حديث أنٍس أنَّه قال:  يرفع يديه ح

 .« بياض إبطيه

 كان يِْْقي رافًعا يديه أو  أنَّ النَّبيَّ » آيب اللَّحم:جاء أيًضا من حديث عمرٍي موَل 

يه يه ِقَبَل وجهه ،وال جياوز ِبام رأسه، وكان يدعو ،كفَّ أيًضا سيذكر هذه  ،«وجيعل باطن كفَّ

 املسألة بعد قليٍل.

عاء ِف االسِْقاء عندنا فيه مْائُل:  رفع اليدين بالدُّ

: كان   أنَّ النَّبيَّ » :يف هيئته، جاء يف حديث عمرٍي موَل أيب اللَّحم املسألة األُوَل 

ال يرفع يديه فوق رأسه، إًذا  ،«أنَّه ال جياوز ِبام رأسه» :وجاء عنه، «ه يه وجهَ يِْقبل بكفَّ 

فتان وردتا يف حديث عمرٍي.  هاتان الصِّ

يه»هنا يف حديث عمرٍي قال:  خر  عند ابن خزيمة  جاء يف حديٍث آو ،«هِقَبَل وجهَ  باطن كفَّ

يه » :من حديث أنسٍ   .«ضاْلر ِقَبَل أنَّه كان جيعل باطن كفَّ

 :تانإًذا عندنا صف

يه ِقب ل  األرض، ولذلك يقول  يه ِقب ل  وجهه، وتارًة جيعل باطن كفَّ تارًة جيعل باطن كفَّ

عاء مطلًقا  : -قبل أن نرجع لالستسقاء بعد قليلٍ –العلامء: إن لرفع اليدين يف الدُّ  ِ  َلا أربع هيئا

: يه ِقب ل  وجهه وِقب ل   اهليئة األُوَل  يه إَل  أن جيعل باطن كفَّ امء مًعا، فيكون بطن كفَّ السَّ

اه ِقب ل  صدره هبذه اهليئة، فاإلنسان يطأط امء، وهو إذا طأطأ رأسه نظر إليهام، وتكون كفَّ ئ السَّ

امء ومها  ان متَّجٌه هبام إَل السَّ يك، وهذا الكفَّ عاء أن تنظر يف كفَّ نَّة عند الدُّ يه، فالسُّ ببرصه إَل كفَّ

عاء دائاًم عند النَّاس. ِقب ل  وجهك؛ ألنَّك  تنظر إليهام، وهذه هيئة الدُّ
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امء، ومعنى ذلك  اهليئة الثَّانية: أن يكون باطن الكفَِّّي ِقب ل  الوجه فقط، وليست ِقب ل  السَّ

ان ِقب ل  الوجه، فتكون يف الِقبلة هكذا، وجتعل  امء، فتكون الكفَّ أن تكون أطراف األصابع إَل السَّ

ًة إَل يك ممتدَّ امء بطريٍق عامودي، فتدعو هبذه اهليئةكفَّ  يا رب يا رب. : السَّ

وهل ُتْدن ى اليدين أم تبعد؟ فقهاؤنا يقولون: جيوز الوجهان، وإذا أدنى كلَّام كان أتمَّ 

 .للخشوع

يه إَل وجهه وظهور كفَّ  ة الثَّالثة:يئاهل امء، بطن الكفَِّّي أن جيعل بطن كفَّ إَل يه إَل السَّ

امء، صورهتالوجه، والظُّهوا أن جيعل يديه عىل حدِّ رأسه أو أعىل، ظاهر الكفِّ جهة  :ر إَل السَّ

امء وباطنه جهة املرء، ويدعو هكذا  .يا ربِّ  يا ربِّ  :السَّ

ابعة:يئاهل م قبل قليٍل،  ة الرَّ يه ِقب ل  وجهه، كام جاء يف حديث أنٍس املتقدِّ أن جيعل ظهور كفَّ

 جيعل الظُّهور ينظر هلام بوجهه.

عاء، أو جيعلهام  كيف تكون هذه؟ بعض الفقهاء فهم أن جيعل يديه مقلوبتِّي عند الدُّ

أمام وجهه مقلوبتِّي، هذا غري صحيٍح كام بِّيَّ مجاعٌة منهم ابن رجٍب وغريه، وإنَّام معنى ذلك 

امء والظُّهور إَل األرض، فتكون فوق رأسه هبذه اهليئة يا ربِّ  يا  ؛أن جيعل بطون الكفَِّّي إَل السَّ

 .ربِّ 

 إًذا هذه أربع صيٍغ، كلُّها مرشوعٌة يف رفع اليدين:

امء.  : بطن الكفَِّّي لوجهه وإَل السَّ ورة األُوَل   هذه الصُّ

ورة الثَّانية: بطون الكفَِّّي إَل الوجه فقط.  والصُّ

امء. ورة الثَّالثة: بطون الكفَِّّي إَل الوجه وظهورمها إَل السَّ  والصُّ

ابعة ورة الرَّ امء، ألنَّك والصُّ : ظهور الكفَِّّي إَل الوجه فقط، قطًعا سيكون البطن إَل السَّ

يأتيه باخلري، فيكون دائاًم املرء  لو فعلت هكذا ليست صيغة دعاء، ألنَّ املرء يتفاءل أنَّ اهلل 

يه، هذه صيٌغ أربٌع يف رفع اليدين.  ينظر لبطون كفَّ
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ادق يذكرونه دائاًم ومل أجد له مسالفقهاء أوردوا أثًرا عن أ نًدا لكنَّه موجوٌد تيب جعفٍر الصَّ

 ، غبة ببطون األكفِّ م يقولون: إنَّ دعاء الرَّ خيسُّ وغريه، أَّنَّ يف كتب الفقهاء ومنها املبسوط للرسَّ

هبة بظهورمها.  ودعاء الرَّ

 يطلبه من اهلل 
ٍ
ه فيدعو ببطون راغًبا في معنى ذلك أنَّ املرء إذا أراد أن يدعو بَّشء

ه.  األكفِّ تفاؤاًل أنَّ اخلري ينزل يف كفِّ

ا إن كان خائًفا كحال النَّبيِّ  يه، فكأنَّه   وأمَّ لـامَّ كان يف بدٍر، فإنَّه يدعو بظهور كفَّ

يه  ي هذا الَّذي أدعو به، ولذلك لـامَّ دعا النَّبيُّ ارصف عنِّ  ؛يقول: يا ربِّ  وبالغ  ،بظهور كفَّ

فع سق هبة بالظُّهور. ط رداؤه عن منكبهيف الرَّ غبة بالبطون، ودعاء الرَّ  ، إًذا دعاء الرَّ

هبة، أنت خائٌف ألنَّ األرض قد أجدبت، فأنت  االستسقاء يقولون: هو من دعاء الرَّ

ء بسبٍب  تسأل اهلل  أو أنَّ اآلبار  ،أو ارتفاع النَّهر ،وهو القطر ؛أن يكفَّ عنك هذا الَّشَّ

 أالَّ تغور.ونحو ذلك و ،ترتفع

 وجعل باطنهام مـامَّ يِّل اْلرض،» :ولذلك جاء يف حديث أنٍس الَّذي ذكرناه قبل قليلٍ 

امء َّْ  إًذا عندنا ِف رفع اليدين ِف االسِْقاء ثَلث سنٌن: ،«وظهورمها إَل ال

: نَّة األُوَل  امء والبطون إَل الوجه. السُّ  أن تكون الظُّهور إَل السَّ

نَّة الثَّانية:  ،«أنَّه ال يرفعهام أكثر من رأسه» :حما جاء يف حديث عمرٍي موَل أيب اللَّ م السُّ

 .يا ربِّ  ، هكذا يا ربِّ يا ربِّ  فتكون حدَّ رأسه يا ربِّ  ،فال جياوز هبام رأسه

نَّة الثَّالثة: الة   أنَّ النَّبيَّ  السُّ لـامَّ رفع يديه إَل رأسه ظهر بياض إبطه عليه الصَّ

الم، فدلَّ ع ىل رفعه ليست نازلًة، لـامَّ أنزهلا إَل صدره مل يظهر بياض إبطه، وإنَّام رفعها إَل والسَّ

يغة املستحبَّة يف االستسقاء، سواًء يف يا ربِّ  هذه اهليئة، إًذا تدعو هكذا يا ربِّ  ، هذه هي الصِّ

عاء يف خطبة اجلمعة، وعرفنا النَّصَّ من حديث النَّبيِّ   . خطبة االستسقاء، أو يف الدُّ
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ُع رفع اليدين يف كلِّ  املْألة الثَّانية: ُع رفع اليدين يف غريها؟ نقول: نعم، ُيرْش  هل ُيرْش 

تي دعاء النَّبيُّ   إالَّ يف املواضع الَّ
ٍ
 فيهام ومل يرفع يديه، ومها موضعان:  دعاء

ل: يف خطبة اجلمعة، فإنَّ رفع اليدين يف خطبة اجلمعة يف غري االستسقاء  املوضع األوَّ

افعيُّ  ،مل يقله مالٌك  ،بدعةٌ  ، بل قاهلا صحابةُ  ،وال أمحدُ  ،وال الشَّ رسول اهلل  وال أبو حنيفة 

حابة النَّهي عنها.  كغطيٍف الثِّامريِّ وغريه: هي بدعٌة، وثبت عن غري واحٍد من الصَّ

ة ال ما ذكره بعض أهل العلم كابن القيِّم وغريه أنَّ الفريضة دون النَّافل املوضع الثَّاين:

عاء الَّذي ورد ى بعدها مبارشًة، وإنَّام يأيت بالدُّ فإذا  ،، ويسبِّح« أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل» :ُيْدع 

كر الوراد عن النَّبيِّ  عاء، يعني ليس منهيًّا مطلًقا بعد   أتى بالذِّ جاز له أن يرفع يديه بالدُّ

عاء بعد الفر يضة، بعد الفريضة فقط؛ ألنَّ الفريضة، بل منهيٌّ اتِّصال رفع اليدين بالدُّ

َِْغِفُر اهلل»أنَّه بعد الفريضة يقول:   األحاديث كلَّها نقلت عن النَّبيِّ  َِْغِفُر اهلل ،َأْس َِْغِفُر  ،َأْس َأْس

ََلمُ  ،اهلل َّْ ََلمُ  ،اللُهمَّ َأْنَت ال َّْ ْكَرامِ ـَتَباَرْكَت َيا َذا الْ  ،َوِمنَْك ال  .«َجََلِل َواْْلِ

عاء ال مانع، وإن كانوا يقولون النَّافلة ار ين وغريه: مث-فع يديك بالدُّ يخ تقيُّ الدِّ ل الشَّ

عاء بعده؛ ألنَّه يف داخل عبادٍة، لكن ال مانع قبله وبعده، إ الم أ ْوَل  من الدُّ عاء قبل السَّ نَّ الدُّ

ْدُعو ف :ومنها حديث االستخارة ِة ُثمَّ ي  ِريض   ُدون  اْلف 
ت ِّْيِ ْكع  ُع ر   تدخل رفع اليدين فيها.ِيْرك 

ُع اليدين عند  بقي عندنا مسألٌة أخريٌة: روس، هل ُتْرف  وهي قضيَّة رفع اليدين يف الدُّ

عوة  ة الدَّ ل من تكلَّم فيها من أئمَّ روس أم ال؟ بعض مشاخينا يمنع من ذلك، وأوَّ عاء يف الدُّ الدُّ

يخ عبدالرَّ  يخ يمنع ويقول: إَّنَّ محن بن حسن الشَّ ُق بخطبة اجلمعة فال ، فكان الشَّ ا ُتْلح 

عاء. ُع فيها اليدين بالدُّ  ُيْرف 

روس بخطبة اجلمعة فيه ]بل[ وبعض مشاخينا يقول: ال،  جيوز ويقول: إنَّ إحلاق الدُّ

 بعٌد، واألمر يف ذلك واسٌع، ترفع يديك أو ال ترفع يديك كلُّها واحٌد.
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هو   ؟ ألنَّ دعاء النَّبيِّ  بدعاء النَّبيِّ  ملاذا قال: ( )َفَيْدُعو بُِدَعاِء النَّبيِّ قال: 

الم. الة والسَّ ، وال شكَّ أنَّه ُأويِت جوامع الكلم عليه الصَّ عاء واألتمُّ  األكمل يف الدُّ

 ألنَّه ورد صيٌغ كثريٌة عنه.)َوِمنُْه( وعبارة )َوِمنُْه( قال: 

وهو  )َغْيًثا( ،ِّي، يصحُّ قطع اهلمز ووصلهبالثِّنت )َأْسِقنَا(أو  («اللُهمَّ اْسِقنَا» :)َوِمنْهُ قال: 

ٍة، كأنَّك  )ُمِغيًثا( ،املطر املغيث هو الَّذي أغاث فالًنا وفالًنا إذا أنقذه بعد وقوعه يف حاجٍة وشدَّ

 يف حدِّ ذاهتا تكفي عن كثريٍ  )َأِغْثنَا َغْيًثا ُمِغيًثا(تقول: يا رب ارزقنا املطر الَّذي تنفعنا به، فكلمة 

رها النَّاس.من اجلمل  تي يكرِّ  الَّ

يادة  ؟)إََِل آِخِرِه(ملاذا قال  )إََِل آِخِرِه(ثمَّ قال املصنِّف:  وايات يف الزِّ قالوا: الختالف الرِّ

وايات.  عىل هذا اللَّفظ، اختلفت الرِّ

مذيِّ عن جابرٍ   حه بعض أهل  ،فعىل سبيل املثال ال عىل سبيل احلرص، جاء عند الرتِّ صحَّ

أغثنا غيًثا  مَّ هُ اللَّ »ام أمحُد أعلَّه باإلرسال قال: األصحُّ فيه أنَّه مرسٌل، أنَّه يقول: العلم، واإلم

يغة جاءت  ،«غري ضار   ،نافًعا ،غري آجل   ،عاجًَل  ،مريًئا ،مغيًثا ،أو اسقنا غيًثا ،مغيًثا هذه الصِّ

 عند أيب داود .

دها، وهو دعاٌء، وأمر صيغٌة أخرى، بعض أهل العلم تكلَّم يف إسنا هْ عند ابن ماج

ا، أسهل بكثرٍي من األحكام، يقول:  عاء سهٌل جدًّ أو  ،ريًعامُ  ،طبًقا ،مغيًثا ،أغثنا غيًثا مَّ هُ اللَّ »الدُّ

م واخلطَّايبُّ قال: أيًضا يصحُّ –َمريًعا   ،مريًعا -باملوحدة دون املثناة «ًعابِ رْ مُ » :بالفتح أو الضَّ

 .«عاجًَل غري رائث   ،غدًقا

افعيِّ أنَّه يقول:  جاء عند ا ،جملجاًل  ،غدًقا ،مريًعا ،مريًئا ،هنيًئا»الشَّ ا ،طبًقا ،عامًّ  ،سحًّ

تي وردت مثل:  ،«دائاًم  وال جتعلنا من  ،اسقنا الغيث مَّ هُ اللَّ »ثمَّ غري ذلك من األدعية الَّ

ع )إََِل آِخِرِه(، وغري ذلك من األدعية، لكن قوله: «القانطِّي اء بعينه، وهناك أي إَل آخر هذا الدُّ

 . أدعيٌة أخرى جاءت عن النَّبيِّ 
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  .َوَسَأُلوُه اْلـَمِزيَد ِمْن َفْضلِِه( ،)َوإِْن ُسُقوا َقْبَل ُخُروِجِهْم َشَكُروا اهللقوله: 

ِ  من باب القْمة العقليَّة،  من اهلل  يثإذا نزل الغ وسقى النَّاس فإنَّ له ثَلث حاال

 العقليَّة:دائاًم أذكرها من باب القْمة 

قيا من اهلل ]األُوَل:[   إيراٍد،بعد املطر فاحلمد هلل ما يف إشكال، ما يف أي  إذا كانت السُّ

 وهي الثَّانية والثَّالثة: ،الكَلم إذا ُسُقوا قبل املطر، فله حالِان

الة فله حالتان: احلالة الثَّانية: الة أو قبل إمتام الصَّ  إذا ُسُقوا قبل الصَّ

بُّ أن أ]األُوَل:[  ن ينزل املطر وقد هتيَّأوا للخروج وإن مل خيرجوا، فحينئٍذ ُيْست ح 

ل الطَّاعة، واهلل  م فعلوا أوَّ فيخرجون ويصلُّون،  ژ ڈ ڈ ڎ ژيقول   خيرجوا؛ ألَّنَّ

قيا، هذا واحٌد. ولكنَّهم يف صالهتم يكثروا من شكر اهلل   بداًل من طلب السُّ

وا بعد للخروجأن يكونوا تواعدوا ]الثَّانية:[  فأنزل  ،اليوم ومل يتهيَّأوا للخروج، مل يستعدُّ

الة الَّذي هتيَّأوا له اهلل  قيا مثاًل قبل موعد الصَّ الة؛  ؛السُّ مثل اللَّيل، فحينئٍذ ال خيرجون للصَّ

ُع عنده.لذهاب املوجِ  تي ُترْش  بب الَّ  ب والسَّ

 َوَسَأُلوُه اْلـَمِزيَد ِمْن َفْضلِِه( ،ْم َشَكُروا اهلل)َوإِْن ُسُقوا َقْبَل ُخُروِجهِ إًذا فقول املصنِّف: 

م يصلُّون لكن  ا إن ُسُقوا بعد هتيُّئهم للخروج وقبل صالهتم فإَّنَّ الة، وأمَّ أي قبل هتيُّئهم للصَّ

 .جيعلوَّنا شكًرا هلل 

ةٌ  م صلَّوا ومل يسقوا، فقالوا: يصلُّوَّنا ثانيًة، فإن مل  :عندنا مْألة مهمَّ وْ لو أَّنَّ ا، قالوا: ُيْسق 

ْوا، ما ذكر الفقهاء ما زاد عن ثالٍث  نيصلُّوَّنا ثالثًة، فإ عن  ادُ ز  ، هل معنى ذلك أنَّه ال يُ مل ُيْسق 

يادة عىل الثَّالث أيًضاجي]بل[ ثالٍث؟ نقول: ال،  ٌة وفقهيٌَّة:ألنَّ ع ؛وز الزِّ  ندهم قاعدٌة لغويَّ

ة  ما ل ينصَّ   املنع. عَلأنَّ الثََّلث حدُّ قلَّ

، وكان من أصحاب مالٍك كابن قاسٍم، فرجالأصبغ بن  ؛سكندريَّةإلوقد جاء عن فقيه ا

ةً )قال:   ؛وكان ذلك بمحرض الفقهاء الكبار ،(اسِْقيناها ِف سنة  واحدة  مخًْة وعرشين مرَّ

 قاعدة
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وغريهم من الكبار من فقهاء  ،وابن عبداحلكم ،محن بن قاسمٍ وعبدالرَّ  ،كعبداهلل بن وهٍب 

ٍة، وهذا األثر نقله عنه سهل بن املس ر االستسقاء أكثر من مرَّ لمِّي يف ذلك الوقت، فقد يتكرَّ

ٍة. وهو مطبوٌع أكثر« ديوان اْلحكام»عيسى يف كتاب   من مرَّ

ََلُة َجاِمَعٌة(  :ى لالستسقاء بـاد  ن  أي ويُ  )َوُينَاَدى(قال:  ه  ؛ادى هلا بأذانٍ ن  طبًعا ال يُ )الصَّ ألنَّ

 :)َوُينَاَدىكام جاء يف احلديث، لكن  مل يصلِّ بأذانٍ   باألذان أليٍّ منها، فالنَّبيُّ ال ُين اد ى 

ََلُة َجاِمَعٌة(  .الصَّ

الُة جامعةٌ )يصحُّ أن تقول:  الة  جامعةً )مبتدٌأ وخرٌب، ويصحُّ أن تقول:  (الصَّ ، (الصَّ

ل منصوٌب عىل اإلغراء، والنَّصب الثَّاين عىل   احلاليِّة، وكالمها جائٌز.فيكون النَّصب األوَّ

َماِم( قال:  طَِها إِْذُن اْْلِ بل يصلِّيها كلُّ النَّاس فرادى ومجاعاٍت، ولو من )َوَلْيَس ِمْن ََشْ

بُّ لإلمام أن يأذن للنَّاس، فيجتمعوا ألجلها.  غري إذن اإلمام، لكن ُيْست ح 

ٌد يف بعض وهذا موجو- يكون يف قريٍة، وقد غارت آبارهم لكن بعض النَّاس قد

رين، يسألون اهلل  -القرى  فضله. فيصِّلِّ أهل القرية، أو يصِّلِّ بعضهم أهل املزارع املترضِّ

 من فوائده أمران:لكن بالنِّسبة لإلمام، 

ل:  النَّاس جيتمعون، واالجتامع هذا مقصوٌد يف االستسقاء. األمر األوَّ

د من املوجِ  األمر الثَّاين: ، إذ لو فتح الباب للنَّاس د من املوجِ ب، فإنَّ التَّأكُّ التَّأكُّ ب مهمٌّ

ما صلَّوا يف كلِّ وقٍت.  رَّ

ا يأيت األمر من امللك م   ،ا ال نصِّلِّ االستسقاءفعىل سبيل املثال: نحن عندنا يف اململكة هن

 ب.عىل املنرب إالَّ إذا ُوِجد  املوجِ  وال يستسقي طلبة العلم واملشايخ باالستسقاء،

املنطقة اجلنوبيَّة أقىص  ها ما عداكلَّ  وليس- ل: أغلب اململكة يأتيها املطرثافعىل سبيل امل

ونه -اجلنوب ، ولذلك جتد املشايخ ال يستسقون «الوسميَّ » :يأتيها املطر يف وقت الوسم، يسمُّ
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إالَّ بعد دخول الوسم بأسبوٍع أو أسبوعِّي، فإذا جاء أسبوٌع أو أسبوعان بعد دخول الوسم وما 

 ون يف االستسقاء. ؤيبدنزل املطر 

ا بعض النَّاس  يستسقي قبل الوسم، وهذا خالف القاعدة إالَّ أن يكون  -ما شاء اهلل–أمَّ

وإناطة احلكم بويلِّ األمر له  ،هناك إجداٌب يف األرض، فلذلك إناطة احلكم بأهل العلم

نَّة عندنا ظاهرٌة، ويلُّ األمر  رها  - وفَّقه اهلل–مصلحٌة، واحلمد هلل هذه السُّ دائاًم يأمر فيه ويكرِّ

المة. نة، نسأل اهلل عز وجل السَّ نوات صلينا أظنُّ ستًّا يف تلك السَّ ة، يف سنٍة من السَّ  أكثر من مرَّ

ِل اْلـَمَطِر(قال:  نُّ َأْن َيِقَف ِِف َأوَّ َْ ل نزول املطر، كام جاء من حديث أنسٍ  )َوُي أنَّ » :أي أوَّ

َِّى   نزل املطر، ل ينزل النَّبيُّ لـامَّ اسِْقى ف  النَّبيَّ  من منِبه، بل بقي عَل منِبه، قال: ح

ر من عَل وجهه وحليِه ل املطر يكون فيه بركٌة. « رأينا املطر يِحدَّ  وهذا من فعله، وألنَّ أوَّ

م قد أصاِبم مطرٌ » :من حديث أنسٍ  «مْلم  »ملا ثبت يف  )َوإِْخَراُج َرْحلِِه َوثَِيابِِه(قال:   أَّنَّ

َِّى أصابه املطر  فحرس النَّبيُّ   ِف عهد النَّبيِّ  أظهره وزال ما أنَّه حرسه بمعنى  ،«ثوبه ح

 أنَّه حديث عهٍد بربِّه.  كان مغطيًّا له، ثمَّ بِّيَّ النَّبيُّ 

هِ »ومعنى قوله:   بَِربِّ
ُه َحِديُث َعْهد  ، فاهلل  «إِنَّ نوِّ وهذا يدلُّ  ،يف علوٍّ  أي من حيث الدُّ

ين يف معنى رشح هذا احلديث عىل يخ تقيُّ الدِّ ، وقد أطال الشَّ وأنَّه يدلُّ عىل العلوِّ  ،مطلق العلوِّ

هِ ف» :هذا احلديث  بَِربِّ
ُه َحِديُث َعْهد  . ،«إِنَّ  يدلُّ عىل مطلق العلوِّ

ى اهلل  ،)لُِيِصيَبَها(قال:   :املطر إصابة املطر فيه بركٌة ال شكَّ عىل ما يصيبه، وقد سمَّ

له، فإذا أصاب الثَّوب  «بركةً » ًة يف أوَّ تصيب فيه الربكة، بركة الثَّوب ما معناه؟ أالَّ يأيت  ، وخاصَّ

ًة واحدًة، أن يستخدمه صاحبه يف طاعة اهلل  ٍم؛ ألنَّ دائاًم ما يتلفه مرَّ ، وأالَّ يستخدمه يف حمرَّ

ًة واحدًة، نعم قد يتناقص، مثل امل رع، لكنَّ املنافق املال املبارك ال يتلف مرَّ ؤمن كخامة الزَّ

ًة واحدًة، ومن عالمة الربكة كام ذكرت لك يستخدمه يف الطَّاعة، وذكرز  رْ كاأل   وا ة يذهب مرَّ

 يف حملِّها. أيًضا غري هذه العالمات مذكورةٌ 
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ِِ وَ )قال:  ٌر، سواًء زادت املياه بمطٍر أو بسيٍل، بعض النَّاس ما يأتيه مط اْلـِمَياُه( إَِذا َزاَد

يأتيه سيٌل، مثل ما صار يف بعض البلدان عندنا يف اململكة لـامَّ جاءهم سيٌل وما جاءهم مطٌر، 

ر من الوديان ومن اجلبال وقد يكون بعيًدا  يل يتحدَّ يل، ومل يغرقوا باملطر، فالسَّ غرقوا بالسَّ

تي يزيد هبا املطر كالفياضانات وغريها ى لو كان من حتَّ  ،عنهم، أو لغري ذلك من األسباب الَّ

 البحر يشمل هذا ربَّام.

(قوله:  )ُسنَّ َأْن َيُقوَل(قال:   قاله.  ألنَّ النَّبيَّ  )ُسنَّ

حيحِّي من حديث أنٍس لكن بألفاٍظ، واملصنِّف اختار أحد  وهذا احلديث ورد يف الصَّ

حيح مع تغيرٍي بسيٍط، فإنَّه قد ثبت يف  اللَّفظ الَّذي نفس  «البخاريِّ »األلفاظ املوجودة يف الصَّ

اللُهمَّ َحَواَلْينَا َواَل َعَلْينَا، اللُهمَّ »، فيقول: (الظِّراب)عىل  (اآلكام)أورده املصنِّف لكن بتقديم 

َجرِ  َوَمنَابِِت  َوُبُطوِن اْْلَْوِدَيةِ  -«الكام والظِّرابَعََل » :يف البخاريِّ –َعََل الظَِّراِب َواْلَكاِم   .«الشَّ

حيح أيًضا أطول من ذلك جاء يف بعض ألفاظ اللُهمَّ َحَواَلْينَا َواَل َعَلْينَا، اللُهمَّ َعَل » :الصَّ

َجرِ  َوَمنَابِِت  ،َواْْلَْوِدَيةِ  ،َوالظَِّراِب  ،َواْلَجامِ  ،اْلَكامِ   .«الشَّ

ْلنَا َما اَل َطاَقَة َلنَا بِِه اْلَيَة( ثمَّ قال: ويف آخره يقول: مِّ نَا َواَل ُُتَ نا ِف هذه مْألِان، عند )َربَّ

 نكٌِة فقهيٌَّة، ثمَّ بعد ذلك مْألٌة فقهيٌَّة:

ا النُّكتة:  :مل يذكر «املنِهى»ثمَّ قال بعدها اآلية، بينام صاحب  ،فإنَّ املصنِّف ذكرها أمَّ

فجعلها  ،زيادة حرف الواو من غريال يقول: اقرأ اآلية كلَّها، وإنَّام ذكر اجلملة هذه  ،(الية)

لنا ما ال طاقة لنا به)ًرا من اآلية، بأن يقول: دعاًء حموَّ  نا ال ُتمِّ  يعني من غري واٍو. ،(ربَّ

ا اإلتيان باآلية عاء من القرآن،  ؛ما الفرق بِّي االثنِّي؟ املصنِّف وغريه قالوا: إَّنَّ فالدُّ

عاء بالقرآن.  وسأتكلَّم بعد قليٍل عن الدُّ

ا صاحب  عاء من القرآن ومل نأخذ اآلية؛ ألنَّ فيقول: نحن أخذنا معنى  «املنِهى»وأمَّ الدُّ

نا وال ُتملنا) عاء الَّذي قبله (ربَّ عاء الَّذي قبله، ومل تذكر الدُّ فناسب أن  ،الواو معطوفة عىل الدُّ
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عاء الَّذي يف القرآن نا )وال جتعلها آيًة، فتقول:  ،تذكر معنى الدُّ لنا ما ال طاقة لنا بهربَّ  ،(ال ُتمِّ

 .فال تأت بالواو

اهد فقط. «املنِهى»إًذا مها منهجان، عىل قول   ما تكمل اآلية، تأيت بمحلِّ الشَّ

نا وال ُتملنا ما طاقة لنا به) :هذه اآلية ، جائٌز ت بالواو أو بدوَّنا األمر سيَّانسواًء أتي (ربَّ

ل: مل نعلم ، أو بمعنى أصحَّ نقو مل يقلها النَّبيُّ  ،؟ نقول: ال كال األمرين، هل قاهلا النَّبيُّ 

ا قد وصلتنا يف دعاء النَّبيِّ  نا ) ؛، ولكنَّ فقهاءنا يقولون: اإلتيان هبذه اآلية الئٌق باحلال أَّنَّ ربَّ

ائد ممَّ  ،(وال ُتملنا ما طاقة لنا به لني طاقته، وهذا املطر الزَّ ا ال طاقة لنا به، فناسبت احلال، ال حتمِّ

 فاإلتيان باآلية يف هذا املقام مناسٌب.

عاء ما كان يف كتاب اهلل  وا ، حتَّى روى يعقوب بن لعلامء يقولون: إنَّ أفضل الدُّ

ختياينَّ شيخ ا الوتر يف رمضان  فإذا جاء  إلمام مالٍك كان يصِّلِّ بالنَّاسسفيان أنَّ أيُّوب السَّ

عاء من القرآن ال شكَّ أنَّه األكمُل   واألحبُّ  ،تمُّ واأل ،القنوب ال يقنت إالَّ بالقرآن، فاإلتيان بالدُّ

وال منازعة يف ذلك، حتَّى وإن مل يرد به نصٌّ إتيانه يف هذا  ، وال مشاحة  وهو األفضُل  هلل 

ألنَّ  ؛ املقام، لكنَّه ناسب احلال فُيؤت ى به، وال نقول: إنَّه غري مرشوٍع ألنَّه مل يرد عن النَّبيِّ 

،
ٍ
عاء الَّذي يف القرآن هو شامٌل لكلِّ يشء  ام ُقيِّد  ملناسبة احلال.وإنَّ  الدُّ

داء بعض (1)] داء، وقلب الرِّ نَّة: قلب الرِّ تي يذكرها العلامء، ووردت هبا السُّ نن الَّ من السُّ

ْعُل عاليه أسفل، واألسفل عالًيا، وليس هذا عندهم، بل يقولون: إنَّ الثَّابت  النَّاس يقول: هو ج 

ْعل الظَّاهر باطنًا، والب عن النَّبيِّ  تي هو ج  اطن ظاهًرا، فلو كان املرء عباءًة كالعباءة الَّ

عِّلَّ 
، فيجعل األيمن عىل األيرس، واأليرس عىل األيمن، فيقلبها، فإذا جعلت األيرس عىل (2)

                                                 

رس مل ( 1) رس فأجاب بام دونته هنا، رأيتـه أن أنقلـه هنـا لـتامم  -حفظه اهلل–يذكر الشيخ من هنا إَل آخر الدَّ رس وإنَّام ُسئِل عنه بعد الدَّ يف الدَّ

 التعلُّق بالباب، واهلل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.

 ( البشت.2)
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-اْليمن، واْليمن عَل اْليرس فْيكون الباطن ظاهًرا، وقد كان من عادة العرب إَل عهد  قريب  

َِهُ »إذا جاء املطر قلب  -وأدركِه ؛ ْلنَّ الظَّاهر هو اجلامل فيه، فيخشى عَل اجلامل من املطر، «بِْش

، وجيعلون دائاًم «البِْشت»ِف صَلة الفجر دائاًم يقلبون  -مثًَل –وَيشى عَل اجلامل من الغبار، فِجدهم 

 الوجه الطيِّب دائاًم ِف الباطن؛ لكي إذا جاءِ مناسبٌة قلبوه وأظهروا الطيِّب ]اجلميل[.

َِّفاؤل تقلبه ِبذه اَليئةتِهيَّأ بعباءتك، فمن ِف املطر أنت  داء.، باب ال  هذا ما يِعلَّق بقلب الرِّ

داء متى يكون؟  قلب الرِّ

داء يكون بعد اخلطبة، إذا أَّنى اخلطيب خطبته قلب  جرت العادة عندنا أن قلب الرِّ

ه  َلة، وورد أنَّ داء قبل الصَّ نَّة ورد أنَّ قلب الرِّ ُّْ َلة مباَشًة، فورد فيه صفِان.رداءه، بينام ِف ال  بعد الصَّ

داء، –ومن ذلك يتبِّيَّ لنا  ا رصحًيا عند فقهائنا: متى يكون قلب الرِّ طبًعا مل أجد نصًّ

ا، لكن العمل عندنا، عمل النَّاس واملشايخ، ومشايخ مشاخينا عىل هذه  بحثُت مل أجد نصًّ

عا -الطَّريقة داء عند الدُّ الة، أو بعدها، أو والَّذي يظهر أنَّ قلب الرِّ ء، بدًءا من أن يكون قبل الصَّ

الة، أو قبل اخلطبة،  عاء الَّذي قبل الصَّ داء، لكن يكون قبل الدُّ بعد اخلطبة، كلُّه وقٌت لقلب الرِّ

عاء. عاء الَّذي بعد اخلطبة، ثالث حاالٍت، كلُّها يكون ]قبل[ الدُّ  أو قبل الدُّ

عاء يف أي واحدٍ  ٌق بالدُّ ٌ يف املواضع الثَّالثةأ إًذا هو متعلِّ  إَل متى يكون؟، نت خمريَّ

داء عىل هيئتك إَل أن ينزل املطر فيصيب الباطن، أو إذا خلعت  ثوبك، فال شكَّ  نقول: يبقى الرِّ

أنَّك إذا خلعت ه انتهى، أو إذا دخلت  مكاًنا مغًطى؛ ألنَّ هذا التَّفاؤل بنزول املطر، دخلت مكاًنا 

، هذا من باب النَّظر للمعنى الباطن   انتهى، فهنا ال يصيب املطرُ  -بيتك، أو عملك–مغًطى 

ع  له احلكم  .الَّذي رُشِ

الة كاماًل  -بحمد اهلل –نكون بذلك  رس القادم قد أَّنينا كتاب الصَّ إن شاء –، يف الدَّ

 نبدأ بكتاب اجلنائز. -اهلل

 .به أمجعني، وعلى آله وصحعلى نبيِّنا حممَّد  وبارك   وصلَّى اهلل وسلَّم 
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طبة  واحدة ، فنصحه كثرٌي من النَّاس : يقول: يوَجد ِف قريِنا إماٌم َيطب العيد بُخ 1س

ب العلم فلم يِْجب لذلك، فام حكم فعله هذا؟  وطَلَّ

، لكن عند أكثر أهل العلم  أنَّه ج: نقول: املسألة فيها قوالن، وصالته صحيحٌة ال شكَّ

نَّة.  خالف السُّ

 يقول: هل نخِب الوزارة؟س: 

نَّة[، لكنَّه أحدث عند  ج: نعم أخربوا الوزارة؛ ألنَّه بلبل النَّاس، ليس لكونه ]خالف السُّ

 .النَّاس إغراًبا، واإلنسان حيرص عىل أالَّ ُيْغِرب  

وض»: يقول: ذكر صاحب 2س ٌة(، ِف اِف مْألة اجلمع  «الرَّ ملطر قال: )وتوَجد معه مشقَّ

يخ القال ال ه إذا)عنقري: شَّ ٌة ل جيز اجلمعل يُ  ويفهم منه أنَّ  .(وَجد معه مشقَّ

ٌة؟ ع للجمع، ولو ل توَجد مشقَّ  وقد ذكرِ أنَّ اجلمع ِف املطر من اْلسباب املفردة، وُيرْشَ

ة وحدها، وإنَّام  رس؛ قلُت: إنَّ اجلمع ليس ألجل املشقَّ ج: هذه ذكرهتا قبل قليٍل يف الدَّ

ة؛ ملظنَّ   ألنَّ عندنا قاعدة:ة املشقَّ

خصة العامَّ   ة ُينَاط احلكم ِبا دون حكمِها.أنَّ الرُّ

 ألنَّ احلكمة فيها غري منضبطٍة.

خصة ورد هبا النَّصُّ عن النَّبيِّ  يف حديث ابن عبَّاٍس مفهومه، ورود هبا  وهذه الرُّ

حابة  محن:  النَّصُّ عن الصَّ نَّة أنقال أبو سلمة  بن عبدالرَّ ُّْ َمَع للمطر(. )من ال  جُيْ

ٌة، لكن لو كان يف بلٍد هذا املطر الَّذي  لكن نقول: إنَّ هذا املطر يف الغالب يكون فيه مشقَّ

ة  فيه مطلًقا عىل كلِّ النَّاس، تنبَّه؛ عىل كلِّ النَّاس.  يبلُّ الثِّياب ال مشقَّ

 قاعدة
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نة إالَّ ربَّام  أسبوعِّي، أو ثالثة أسابيع يف نحن يف بالدنا ملَّا كان املطر عندنا ال ينزل يف السَّ

لهم،  ل األرض، ويف تنقُّ ٌة يف وح  نة فقط، وينقطع، كان املطر القليل الَّذي يبلُّ الثِّياب يف مشقَّ السَّ

 وكثرٌي من النَّاس ملَّا كان ال يرى املطر أصبح هياب املطر.

، يعني الج  رِ  أنا أعرف كثرًيا من النَّاس يقول: أنا إذا رأيُت املطر ما أخرج من البيت،

خص إذا كان ال يرى شيًئا. ء، الشَّ  تقلِّده يف حماكم قايض ويتهيَّب؛ ألنَّه مل يعتدَّ هذا الَّشَّ

مس والقمر كسوفهام آية؟  لذلك نسينا نتكلَّم ما معنى كون الشَّ

ا عىل غري عادة النَّاس، فبعض النَّاس  نعم مها قد يعرفان باحلساب، لكنَّهام آيٌة ألجل أَّنَّ

هاب منه. إذا ٍة يأتيه هذا الرُّ ل مرَّ  كان يرى املطر ألوَّ

نة مطٌر، بعض البلدان؛ مثل البلدان االستوائيَّة كلُّ  لكن لو كان يف بلٍد هذا البلد كلُّ السَّ

ة  عليهم، فهنا  سنتهم [، نقول: هؤالء ال جيمعون؛ ألنَّ كلَّ أهل البلد ال مشقَّ مطر ]مستمرٌّ

 انتفت عن اجلميع.

لَّق  لكن إذا ٌة، فُيع  خصة عامَّ ة عند بعض النَّاس دون بعضهم، فنقول: الرُّ ت املشقَّ ُوِجد 

خصة، ال بحقيقة احلكمة.  احلكم بالرُّ

، ربَّام يكون ال يكون واضًحا يف بعض املواضع، ويتَّضح يف حملٍّ فانتبه الفرق بِّي الثِّنتِّي

 .آخر  

يخ:  ة(،إًذا فقول الشَّ ارض الكالم أي ألج )جيمع ْلجل املشقَّ ة، وهو ال ُيع  ل مظنَّة املشقَّ

 الَّذي ذكرُته قبل.

حابة؟3س  من الصَّ
لزلة عن أحد   : يقول: هل جاءِ صَلة الكْوف للزَّ

يفة   -كام ذكرُت –ج: نعم، ذكروا  ، وابن عبَّاٍس، وُحذ   .عن عِّلٍّ
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؟ف: قال: بعض النَّاس يكِبِّ قبل صَلة العيد ِف املْجد 4س ٌٌ  هل هذا صحي

ا التَّكبري اجلامعيُّ ج ؟ أن يقول امرٌؤ: اهلل أكرُب، –: التَّكبري املطلق سنٌة، أمَّ ما معنى اجلامعيِّ

 مجٌع من أهل العلم عىل بدعيَّته:فالتَّكبري اجلامعيُّ نصَّ  -فيقول الباقون: اهلل أكرب

 صغريٌة. ، وله رسالٌة فيها«اْلحكام»منهم: ابن أيب زمنِّي املالكيُّ املشهور صاحب كتاب 

 .«املدخل»ومنهم: ابن احلاجِّ يف 

يخ عبداحلقِّ اهلاشميُّ مدرس احلرم، ُتُويفِّ  يف آخر القرن املايض، ألَّف كتاًبا  ومنهم: الشَّ

ه:  كر املجموع»سامَّ عاء والذِّ  أظنُّه هبذا االسم. ،«القول املْموع ِف بدعيَّة الدُّ

 اخينا عىل ذلك.إًذا هذا أهل العلم يقولون: إنَّه بدعٌة، ومش

، فيكربِّ  حابة، يكربِّ ابن عمر وأبو هريرة  لكن إذا كان من غري قصٍد؛ مثل ما كان عند الصَّ

د النَّاُس أن يكون صوٍت واحٍد االنَّاس بتكبريمه ، هذا ال حرج فيه، غري مقصوٍد، لكن أن يتقصَّ

ل سكت الباقون، هذا الَّذي يقصده ُِ لكم.ابِداًء وانِهاًء، فإذا سكت اْلوَّ  م أهل العلم كام ذكر

 : يقول: هل ُيَصَلَّ االسِْقاء لزيادة الفيضان من النَّهر ونحوه؟5س

يادة. ىلَّ للزِّ ى له فقط، وال ُيص   ج: ال، قلنا: ُيْدع 

 : يقول: هل ُتَصَلَّ االسِْقاء ِف اللَّيل؟6س

م معنا، حتَّى وقت  صالة العيد، يعني إَل ج: نقول: ال، وإنَّام وقتها كصالة العيد، كام تقدَّ

وال ال صالة . وال، بعد الزَّ  الزَّ

اء؟7س جال، والثَّانية للنِّْ  : يقول: هل معنى اخلطبِني يوم العيد أن تكون واحدٌة للرِّ

اء ِف اخلطبة؟  وكيف ُيوَعظ النِّْ

ج: بعض املشايخ ملَّا قال بعض النَّاس: إنَّ العيد ليس له إالَّ خطبٌة واحدٌة، ومل يصحُّ 

، ويف بعض األلفاظ عند ا افعيُّ ا خطبتان، الَّذي ذكرت لكم قبل قليٍل الَّذي رواه الشَّ حلديث أَّنَّ

وا للخطبتِّي، فقالوا: النَّبيُّ  خطب، ثم خطب خطبًة ثانيًة عند  ابن ماجْه = أرادوا أن يستدلُّ
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بُّ أن تكون اخلطبة الثَّانية للنِّساء، ليس د كاملًة؛  النِّساء، فقالوا: إًذا ُيْست ح  ا ُتْفر  معنى ذلك أَّنَّ

ر فيها وعٌظ للنِّساء.  ولكن ُيْذك 

بُّ وعظ النِّساء؛ ال أن تكون كاملة اخلطبة الثَّانية للنِّساء، وإنَّام قاله  العلامء يقولون: ُيْست ح 

ام خطبتان.  بعض املشايخ ألجل اجلمع بِّي النُّصوص، أو للتأكيد عىل أَّنَّ

ٌُّ النَّقل عنه بفعل ل : يقول: النَّبيُّ 8س  يصلِّ إالَّ صَلة كْوف واحدًة، فكيف يص

، وما فوقها؟  ِ  الثََّلث ركوعا

صىلَّ إالَّ واحدًة، ولكن نقول: هذه  قول: إنَّ هذا صحيٌح، مل يثبت أنَّ النَّبي نج: 

م،  ، وبعض طرق حديث ابن عبَّاٍس هو املقدَّ ها حديث عائشة  تي أقواها إسناًدا، وأصحُّ الَّ

يادة عليها  نَّة، الزِّ  جائزٌة لْببني:ونقول: هو السُّ

ل: بب األوَّ حيح، بعضها يف  السَّ جة يف الصَّ  .«مسلمٍ »ورودها يف بعض األلفاظ املخرَّ

بب الثَّاين: يادة جائزٌة،  هاك  رْ ت   أنَّ هذه سنٌن، فتجوز؛ ]ألنَّ  والسَّ الة[ جائزٌة، والزِّ بالصَّ

 .ُسنَّةٌ يقولون: جيوز، وال يقولون: إنَّه  فليست باملبطلة؛ ولذلك الفقهاء

: يقول: ما وجه إحلاق صَلة العيدين بالنَّافلة باملنع منها وقت النَّهي؟ أليس النَّهي 9س

ا بالنَّوافل؟  خاصًّ

ج: صالة العيدين هي فريضٌة للبعض، ونافلٌة يف حقِّ الباقِّي، فناسب حينئٍذ أن تكون 

 نَّهي، هذا من جهٍة.ملحقًة ]بالنَّافلة[ يف أوقات ال

ىلَّ يف وقت النَّهي إالَّ صالًة واحدًة، ال  من جهٍة ثانيٍة: أنَّ صالة الفريضة كذلك ى ُتص 

لوات اخلمس من الفرائض يف وقت النَّهي إالَّ صالًة واحدًة؛ وهي صالة الفجر  ىلَّ من الصَّ ُتص 

نا ذلك  ىلَّ يف وقت النَّهي، فدلَّ عىل أنَّه ال يلزم أن تكون صالة فقط، وما عدا الفجر ال ُتص 

ىلَّ يف النَّهي  ، وهذا هو املانع.الفريضة ُتص 
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؟ : يقول: هل ملصَلَّ العيد أحكام املْجد؛ ْلمره 10س  احِليَّض باجِناب املصَلَّ

 ُوِجَد فيه َشطان فإنَّه يأخذ حكم املْجد:ج: مصىل العيد إذا 

ل: ط األوَّ ًصا وقًفا،  الرشَّ الفقهاء يقولون: وقًفا دائاًم، ويمكن أن نقول: لو أن يكون خمصَّ

 بوقٍف مؤقٍت، الوقف املؤقت هذا متى يكون؟

ون املساجد تأجرًيا، يف بعض البلدان أصاًل ما يف  يكون يف بعض البلدان الَّذين يؤجرِّ

روَّنا تأجرًيا، فحينئٍذ نقول: هذا وقٌف  متليك يف بعض املدن، وإنَّام هو تأجرٌي، بحيث يؤجِّ

مؤقٌت، وله وجٌه يف الفقه؛ وإن مل ينصَّ عليه الفقهاء، أو نصَّ عليه بعضهم من املالكيَّة، وبعض 

 احلنابلة.

ط الثَّاين: أن يكون حُم اًطا، فإن كان حماًطا فله حكم املسجد، فحينئٍذ تعتزل النِّساء  الرشَّ

 دخوله.

، فحينئٍذ يكون م فَّ َِِزْلَن »: عنى قول النَّبيِّ إن مل يكن حماًطا فتعتزل النِّساء الصَّ َوَيْع

، هذا إذا مل يكن حماًطا.أي يعتزْلن  ا ،«اْلـُمَصَلَّ  فَّ  لصَّ

ُكنَّ خارج املكان املحاط، بل بجانبه.  وإن كان حماًطا فعىل مشهور املذهب ي 

تي ذكرناها قبل يف اجلنب، املذهب يستثني اجلنب فقط؛ حلديث  واية الثَّانية الَّ عىل الرِّ

، وال ُيْلِحقون احلائض بهعطا أ.ء   ، إذا توضَّ

ق باجلنب، فنقول أيًضا: فيكون للجميع قول النَّبيِّ  فعىل القول الثَّاين: إنَّ احلائض ُتْلح 

َِِزْلَن اْلـُمَصَلَّ »:  فِّ ولو كان دون احلائط املبني. ،«َوَيْع ، أي تعتزل الصَّ  حديث أمِّ عطيَّة 

ع ملن فا11س  تِه صَلة العيد وأراد صَلهتا َجاعًة أن َيطب فيهم؟: يقول: هل ُيرْشَ

 ج: يقولون: ال، اخلطبة ليست له، كذا ذكروا.
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 : من فاتِه صَلة عيد اْلضحى، فذبٌ أضحيِه، هل قضاء صَلة العيد؟12س

مس فله صالة العيد حينئٍذ.  ج: نعم، ما دام أنَّه مل تغب الشَّ

 س: يقول: وما حكم أضحيِه إن قىض صَلة العيد؟

، أو بصالة اإلمام، سيأيت إن شاء  الة إن مل تكن ُتصىلَّ ج: صحيحٌة؛ ألنَّ العربة بقدر الصَّ

، أو املناسك.«األضاحي»اهلل يف باب   ، يف آخر احلجِّ

ع ْلهل البلد أن يصلُّوا االسِْقاء لبلد  آخَر ل يصلِّ أهلها 13س : يقول: هل ُيرْشَ

د الوالة ِف ًة مع تعدُّ  عصنا؟ االسِْقاء، خاصَّ

م يصلُّون.  ج: نقول: نعم، جيوز ذلك إذا أذن اإلمام، قال: صلُّوا، فإَّنَّ

اد ى له، فيستسقي له، مثل لو  الة، وإنَّام يصلُّون ُفر  إذا مل يأذن اإلمام فاأل ْوَل عدم الصَّ

ى، فراد الم الفقهاء أنَّه جيوز أن يصىلَّ جاء هناك جدٌب يف أفريقيا فيصِّلِّ هلم، ويدعو، ظاهر ك

ة، فاألنسب أن تكون  لكن ال يظهره؛ ألنَّه قد تكون األشياء الظَّاهرة فيها معنى املصلحة العامَّ

ًة وأنَّ أغلب النَّاس ال يعرفون هذه  لويلِّ األمر، وهذا هو األنسب، ال ُتصىلَّ صالة ظاهرة، خاصَّ

 األحكام.

َلة، وقبل خروجهم، ألي: يقول: إذا سقوا بعد هتيُّ 14س س ِف خروجهم ؤهم للصَّ

ٌة؟  مشقَّ

قيا خفيفًة، ونحن قلنا: يكون يف مكاٍن قريٍب، أنتم تعرفون القرى  ج: ال، قد يكون السُّ

ا،  عندنا، مصلَّيات العيد واالستسقاء تبعد عنهم ربَّام عرشة أمتار، ربَّام عرشين مرًتا، قريبٌة جدًّ

صٌة للعيد واالستسق لكنَّها مكشوفٌة بطرف البلد، ا، ففي وتكون خمصَّ اء، لكن ليست بعيدًة جدًّ

ٌة.  القرى ليس دائًم يكون فيه مشقَّ

ٌة فنعم.  إن كان فيه مشقَّ
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 س: ]أحد اْلخوة سأل الشيخ: مصلَّياِ العيد الن َلا حكم املْجد؟ فقال الشيخ:[

مصىلَّ العيد إذا كان يف داخل البلد فحكمه حكم املسجد، وإن كان خارج البلد فال؛ 

 باملصىلَّ أن يكون خارج البلد. ألنَّ املقصود

نَّة، املصلَّيات هذه حكمها حكم املساجد  املصلَّيات ]املوجودة اآلن[ هذه ليست هبا السُّ

 متاًما، ما الفرق بينها وبِّي املساجد إالَّ التَّغطية!

نَّة، أنت ]اآلن[ لكي خترج من  ياض»املقصود اخلروج عن البلد، هذه هي السُّ حتتاج  «الرِّ

قةٌ ثالثِّي ا؛ ولذلك احلاجة هنا متحقِّ ٌة ضخمٌة جدًّ  . كيلو، أو أربعِّي، أو سمسِّي، ففيها مشقَّ

 : يقول: ما معنى قول املصنِّف: )إخراج رحله وثيابه(؟15س

 
ٍ
ْحل هو املتاع الَّذي ج: إخراج ثيابه إذا كانت داخل غطاء ، داخل البيت خيرجها، الرَّ

 جيعله فيها فيخرجه، وهكذا.

َِّرشيق؟: يقول: 16س ام ال َِّكبري املطلق ِف أيَّ ع ال  هل ُيرْشَ

ج: مرَّ معنا من كالم املشايخ قبل قليٍل يف قضيَّة احلدِّ فيه، وعندهم أنَّه ليس داخاًل فيه، 

.  املقيَّد فقط هو الَّذي يكون يف هذا املحلِّ

 : يقول: ِف مصَلَّ العيد هل ُيَصَلَّ ُتيَّة املْجد؟17س

اخل نحن حكمنا بأنَّه مسجٌد؛  ج: إذا كان املصىلَّ  املوجود عندنا اآلن الَّذي هو يف الدَّ

طِّي:  لوجود الرشَّ

 البناء، الَّذي هو ]اإلحاطة[.

 والتَّخصيص والوقف.

ىلَّ فيه، فيأخذ  ا إن كان حماًطا فُيص  ىلَّ فيه حتيَّة املسجد، وأمَّ ا إذا مل يكن مبنيًّا فال ُيص  أمَّ

ن دخل املرء يف املصىلَّ املحاط املوقوف يف غري وقت النَّهي فيصِّلِّ حكم املسجد؛ وبناًء عليه فإ

 .حتيَّة املسجد
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اء يوم العيد؟18س فِّ للنِّْ  : يقول: هل ُيَباح رضب الدُّ

فُّ يف يوم الفرح، وهذا منه، والعلم عند اهلل  ب الدُّ ج: ظاهر النُّصوص نعم، فإنَّه ُيرْض 

. 

َِّكبري املطلق 19س لواِ َجاعًة، هل ُينَْكر : يقول: وقت ال بعض النَّاس يكِبِّ ِف ُدُبر الصَّ

 عليه؟

ج: املسألة غري واضحٍة حقيقًة، لكن ابن مفلٍح هو الَّذي نصَّ عىل هذه املسألة، واستدلَّ 

ًة يقول: ال  ًة يقول: نعم، ومرَّ يخ ابن باٍز كان مرَّ اًل، والشَّ عىل ظاهر كالمهم، واملسألة حتتاج تأمُّ

 ،  فاملسألة حتتاج إَل نظٍر.ُيكربَّ

 : هل تكون قراءة صَلة الكْوف بقدر طول الكْوف؟20س

.  ج: نعم، بقدر طول الكسوف، حتَّى يتجىلَّ

كوع، وهل هو قوٌل ْلمحَد؟21س فع من الرُّ در بعد الرَّ نُّ َوْضع اليدين عَل الصَّ َْ  : هل ُي

: إنَّ املرء –ج: أمحُد يقول  ا كام يف مسائل عبداهلل بن أمحد  ؛ إمَّ ٌ كوع فهو خمريَّ إذا رفع من الرُّ

ا يقبض، فيجوز له األمران، كالمها جيوز، فال سنَّة   يف القبض، وال سنَّة  يف  أن يسدل يديه، وإمَّ

ْدل.  السَّ

نَّة القبض؛  ا مشاخينا فريون أنَّ السُّ :وأمَّ  لثَلثة أدلَّة 

ل: ليل األوَّ وهذا يشمل  ،«يقبض أنَّه كان »:  عموم حديث وائل بن حجرٍ  الدَّ

.  الكلَّ

ليل الثَّاين: :  الدَّ ْدل أنَّ النَّبيَّ »حديث أيب هريرة  عند أيب داود  َّْ وهذا  ،«َّنى عن ال

ْدل بعده؛  كوع، ويشمل السَّ ْدل قبل الرُّ يشمل سْدل  الثَّوب، ويشمل سْدل  اليد، ويشمل السَّ

 : )وهذا سْدل عام(.«املبدع»يف  لذلك قال ابن مفلٍح 
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ليل الثَّالث:ا َِّى عاد كلُّ عضو  إَل موضعه»حديث مالك بن احلويرث:  لدَّ أي عاد  ،«ح

كوع؛ ولذلك املشايخ يرون االستحباب، بينام مذهب أمحد   : اجلواز، جيوز لك ملكانه قبل الرُّ

ْدل، وال فرق  بينهام، ومجهور العلامء عىل هذا القول، وهو أنَّه ال سنَّة    القبض، وجيوز لك السَّ

 فيه، ال سنَّة  يف القبض.

كعة( ِف ركعِني، أم ِف ركعة  واحدة ؟22س  : يقول: قوَلم: )مقدار سورة البقرة ِف الرَّ

كعة األوَل، هذا ظاهر احلديث.  ج: نقول: يف الرَّ

 بربِّه»: يقول: قول بعض العلامء ]ِف معنى: 23س
أي بخلق اهلل له(، هل  «حديث عهد 

؟  هو تأويٌل للعلوِّ

،  ج: ال، فة، لكن هذا حديٌث يدلُّ عىل العلوِّ هذه ليست صفًة، فال يكون تأوياًل للصِّ

، واهلل «حديث عهٍد بربِّه» ، فهو مطلق العلوِّ مشرتٌك بينهام، فدلَّ  ؛ ألنَّه جاء من علوٍّ يف علوٍّ

ى:  مَّ  .«تأوياًل »عىل أنَّه يثبت املعنى، هذا ال ُيس 

نُّ للخطيب أن ي24س َْ قول للمصلِّني: )إنَّا سنخطب، فمن أحبَّ أن : يقول: هل ُي

 جيلس فليجلس(؟

 قاهلا، فمن باب أ ْوَل لو قاهلا غريه جاز. ج: النَّبيُّ 

َلة تكون ِف املْاجد؟25س ، او القمر، والصَّ َِّجِّلِّ  : كيف نِحقَّق من ال

ا بيقٍِّي؛ بإخبار ثقٍة.ج:   نقول: إمَّ

 ى يثبت عندهم خالف ذلك.أو يستصحبون األصل؛ واألصل هو الكسوف حتَّ 

: قال: ل ال جيوز اجلمع بني الظُّهرين حال املطر، مع أنَّه ورد ِف حديث ابن عبَّاس  26س

حيٌ؟  ِف الصَّ

ما قال: )مجع يف  «َجع ِف غري مطر  »ج: ال، مل يرد يف حديث ابن عبَّاٍس، ابن عبَّاٍس قال: 

 كان جيمع يف املطر. بيَّ مفهومه: أنَّ النَّ  ،«َجع ِف غري مطر  »مطر(، قال: 
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 هرين وبِّي العشاءين، ونحن نقول:طيِّب هذا املفهوم عمومه: أنَّه جيمع بِّي الظُّ 

 عموم له. إنَّ من قواعدهم اْلصوليَّة: أنَّ املفهوم ال

ق العمل باملفهوم بدون األخذ بعمومه، ليس معناه أنَّ العموم ملغي، ال، نقول:  فيتحقَّ

ق العمل باملف  هوم دون األخذ بعمومه، ملاذا مل نأخذ بالعموم هنا؟يتحقَّ

ل عن النَّبيِّ  حابة اجلمع بِّي  ألنَّه قد ورد النَّصُّ بعدم اجلمع، فلم ُينْق  أو عن الصَّ

 : محن:  ،«َجع العشاءين»الظُّهرين، حديث ابن عمر  نَّة اجلمع بني »أيب سلمة  بن عبدالرَّ ُّْ ال

راجٌع حابة أو التَّابعِّي مجع بِّي الظُّهرين، أقول لك: هو ائتني برجٍل من الصَّ  ،«العشاءين

ًة أنَّ اجلمع ]بِّي العشاءين ة به. [يف املطر للنَّقل؛ وخاصَّ خصة اخلاصَّ  فيه معنى الرُّ

: يقول: إذا أدرك املْبوُق اْلماَم ِف صَلة اجلامعة، وكان اْلمام قد سها وزاد 27س

ب من صَلته أم ال؟ركعًة، وتابعه املْبوق، فهل يعِدُّ امل َْ كعة، وُُتْ  ْبوق ِبذه الرَّ

 من احلالِني فيها قوالن ِف املذهب، سأذكر القولني: نقول: َلا حالِان، وكلُّ ج: 

ا خامسٌة؛ فمشهور  احلالة األوَل: أن يكون املسبوق عامًلا أنَّ هذه خامسٌة، وجازًما أَّنَّ

ا خامس  ٌة.املذهب: أنَّ صالته باطلٌة؛ ألنَّه علم بأَّنَّ

يخ ابن سعدي: أنَّه ال تكون «اإلنصاف»روايٌة نقلها يف – والقول الثَّاين ، واختارها الشَّ

ه، إن كانت فاتته ركعٌة، هذا صالته باطلًة، بل تصحُّ صالته ، بل يعتدُّ هبا، وُتْعت رب  رابعًة يف حقِّ

واية يف   .«اإلنصاف»رأي ابن سعدي، ونقل هذه الرِّ

ا ال تبطل صالته، لكن ال ُيعتدُّ هبذه أن ي احلالة الثَّانية: كون غري عاملٍ؛ فاملذهب: أَّنَّ

كعة.  الرَّ

ا يعتدُّ هبا وإن كان  يخ ابن سعدي: إَّنَّ وعىل القول الثَّاين يف املذهب، وهو اختيار الشَّ

 جاهاًل بكوَّنا باطلًة.

 

 قاعدة
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ط َلا النِّيَّة قبل ال28س كوعاِ عن اثنني أال ُيْشََتَ  بدء ِف الصَلة؟: يقول: زيادة الرُّ

ا  كعات، أمَّ ُط هلا النِّيَّة، بخالف عدد الرَّ نَّة ال ُيْشرت   ا ُسنٌَّة، والسُّ ج: يقولون: ال؛ ألَّنَّ

ا سنٌَّة، تركها و كوعات فال يلزم؛ ألَّنَّ  إلتيان هبا سواٌء.االرُّ

: يقول: هل يصِّلِّ االسِْقاء راعي اْلبل والغنم ِف البادية وهو وحده ال ارتباط 29س

 له بالبلد؟

ِّلِّ ولربَّام كان أقرب يف التَّرضع من غريه.  ج: نعم، ُيص 

ِ  ِف صَلة االسِْقاء؟30س  : هل لإلنْان ترك ما فاته من تكبريا

وائد أو بدوَّنا،  كعة الثَّانية بالتَّكبريات الزَّ ج: االستسقاء إذا فاتتك ركعٌة فتأيت بالرَّ

: )واألفضل عىل هيئتها(.يقولون: )ومن فاتته قضاها عىل هيئتها(، وبع  ض يعربِّ

؟ وما الفرق بينه وبني 31س َِّجِّلِّ : ما وجه كون غروب القمر ال يأخذ حكم ال

مس؟  الشَّ

الثَّاين، وغروب القمر يكون قبل طلوع  ج: يقولون: إنَّ اللَّيل ينتهي بطلوع الفجر

مس مس؛ فإنَّ الشَّ  هار.يكون غروهبا بغروب النَّ  الفجر، فلذلك خيتلف عن الشَّ

ور أقص  «نحًوا من سورة البقرة»: يقول: أشكل عِّلَّ قوَلم: 32س ُّْ مع أنَّ باقي ال

 نحًوا؟يكون منها، فكيف 

ج: يعني يقرأ أكثر من سورة بحيث يكون جمموعها بنحو سورة البقرة، هذا هو 

 املقصود.

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد .


